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I

CONFERÊNCIAS

Milenarismo Democrático

Alessandro Pinzani
Universidade Federal de Santa Catarina

alessandro@cfh.ufsc.br

Texto indisponível.
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2 Conferências

Filosofia e Neurociências: Contribuições mútuas

Beatriz Sorrentino Marques
Universidade Federal de Mato Grosso

bsorrentinom@gmail.com

A interação entre filosofia e neurociência tem suscitado questões a respeito de como
uma pode contribuir com a outra. As propostas são diversas; elas vão desde contri-
buições conceituais que a filosofia pode oferecer à neurociência, até a ideia de que os
resultados empíricos da neurociência podem informar o debate a respeito de questões
filosóficas, especificamente da filosofia da mente. A aproximação entre as disciplinas
pode ser observada em diversas investigações da filosofia da mente; contudo, nosso
foco será apresentar exemplos específicos na filosofia da ação e na filosofia da me-
mória. Na filosofia da ação, é possível ver a influência que o famoso experimento de
Benjamin Libet teve na pesquisa a respeito do livre-arbítrio. Alfred Mele oferece uma
conhecida crítica à interpretação dos resultados desse experimento, segundo a qual ele
afirma que os conceitos usados nessa interpretação são mal-empregados. A teoria de
Daniel Wegner também tem sido objeto de discussão acalorada na filosofia, pois sua
teoria afirma que a vontade consciente não passa de uma ilusão. A tese se apoia nos
resultados do experimento de Libet; contudo, defendemos que ela sofre o impacto de
uma crítica a esse experimento baseada em dados empíricos a respeito do potencial
de prontidão (potencial elétrico no córtex motor, tradicionalmente associado à prepa-
ração para agir). Finalmente, algumas discussões em filosofia da memória se apoiam
em casos de patologias e danos cerebrais investigados pela neurociência com o obje-
tivo de testar suas hipóteses a respeito da memória episódica. Endel Tulving propôs a
noção de consciência autonoética ao analisar o impedimento de memória de um paci-
ente com amnésia, K.C. De maneira análoga, argumentamos que a discussão a respeito
da identidade pessoal pode se beneficiar da investigação de casos de amnésia psicogê-
nica. Esses breves exemplos mostram quem a interação entre filosofia e neurociência
não se restringe a conceder à filosofia o papel de fazer análise conceitual dos termos
usados pela neurociência. As possibilidades de cooperação são amplas.



Conferências 3

Formação Para a Democracia

Franciele Bete Petry
Universidade Federal de Santa Catarina

franciele.b.petry@gmail.com

Dentre as várias tradições de pensamento presentes na Filosofia da Educação, pode-
mos indicar duas perspectivas importantes no século XX: por um lado, a teoria pro-
posta por John Dewey, de viés pragmatista, por outro, as reflexões de Theodor W. Adorno,
inscritas no projeto da Teoria Crítica da Sociedade. De modos diferentes, ambas se de-
dicaram à reflexão sobre o entrelaçamento entre educação e democracia. A partir de-
las, podemos problematizar a constituição das sociedades democráticas do ponto de
vista da formação dos indivíduos, indicando os obstáculos que se colocam à demo-
cracia quando esta é entendida não simplesmente como forma de governo, mas como
expressão de uma vida emancipada.



4 Conferências

A Eficácia da Performatividade: Construir o efeito de
presença performativa como acontecimento discursivo

Stephan Arnulf Baumgärtel
Universidade do Estado de Santa Catarina

stephao08@yahoo.com.br

No contexto das artes da cena, a construção de uma presença cênica é tido como con-
dição necessária para atingir os espectadores não só intelectualmente, mas também
afetivamente. A presença é mais do que um potencializador da eficácia semântica. An-
tes, ela mesma constrói sua eficácia como efeito de uma performatividade dos cor-
pos em cena. A partir de uma discussão crítica do conceito de performatividade de
Erika Fischer-Lichte, a palestra defende a performatividade como um fenômeno cê-
nico que não só pode, como também deve ser interpretado em relação a um sentido
inscrito nele. Em outras palavras, a performatividade não fundamenta uma cena não-
hermenêutica, mas antes, estabelece o evento cênico como um evento lacunar no in-
terior do tecido semântico; inscreve essa presença performativa como acontecimento
discursivo no interior do campo hermenêutico, evitando que ela caia nas armadilhas
de um presente sem passado e futuro, sem alteridade.



II

PROGRAMA GERAL

Hobbes e a religião no livro I do Leviatã

Allan Gabriel Cardoso dos Santos
Estudante de Doutorado – Universidade Federal do Rio Grande do Sul

atmop3@gmail.com

É notável a importância conferida à “religião” no Leviatã, haja vista que os livros III e IV,
que tratam diretamente do tema, representam metade da obra. A discussão a respeito
da religião, entretanto, não se restringe a estes livros, havendo também na primeira
metade do Leviatã capítulos dedicados ao assunto. O objetivo deste trabalho é uma
reapreciação do tema “religião” como apresentado por Hobbes no livro I do Leviatã.
Partirei da análise de como a religião nasce fundamentalmente da ansiedade (medo
em relação ao futuro) e da reputação de santidade e sabedoria de um indivíduo. Em se-
guida, analisarei o capítulo “Da Religião”, que apresenta nichos ainda pouco explorados
dentre os quais destacam-se: I) a crítica apresentada por Hobbes ao uso instrumental
da religião e II) o consequente processo de “decomposição” [resolution/resolvuntur]
da religião, expresso nos modelos romano e católico de uso da religião na “política hu-
mana”.
Palavras-chave: Religião. Política. Medo. Reputação.
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6 Programa Geral

A morte como um mal de privação

André Luiz Lima Cardoso
Estudante de Mestrado — Universidade Federal de Santa Catarina

andrell.cardoso96@gmail.com

Desde o artigo seminal de Thomas Nagel, Death (1970), a discussão sobre o mal da
morte retornou à discussão filosófica contemporânea, na qual a clássica tese da indi-
ferença da morte enunciada por Epicuro foi colocada em dúvida. Iremos apresentar
neste resumo os dois principais argumentos pela indiferença da morte elaborados por
Epicuro e Lucrécio, assim como, o argumento do mal da morte como um mal de priva-
ção elaborado por Nagel.

Do lado daqueles que defendem a tese de que a morte é algo indiferente ao indiví-
duo, os dois principais argumentos defendidos são o do “nada da morte” de Epicuro
e o argumento da “imagem-espelho” de Lucrécio, assim como as reformulações con-
temporâneas de tais argumentos. O argumento do nada da morte consiste em duas
premissas básicas, (1) que nada é bom ou ruim para uma pessoa exceto aquilo que a
faz experienciar prazer ou dor e (2) que a morte é a privação de qualquer forma de sen-
sação, logo se seguiria a conclusão de que (3) nada é bom ou ruim para uma pessoa que
morreu, ou seja, é algo indiferente. O argumento da imagem-espelho de Lucrécio apoia
a tese da indiferença mas de uma forma um tanto diversa, através de um argumento de
simetria entre a não existência pré-natal e a não existência póstuma. Podemos estru-
turar seu argumento da seguinte forma: (a) não é mau, para uma pessoa, que ela não
tenha existido no período que precedeu a sua existência; (b) a inexistência póstuma é
como a inexistência pré-natal em todos os aspectos relevantes; (c) se duas coisas são
semelhantes em todos os aspectos relevantes e uma delas não é má para uma pessoa,
então a outra também não é má para uma pessoa; de onde se seguiria a conclusão de
que (d) a inexistência póstuma não é má para uma pessoa.

Aqueles que são contrários a tese da indiferença da morte buscam refutar alguma
das premissas básicas dos argumentos de Epicuro e Lucrécio. Os contra argumentos
mais influentes na discussão contemporânea são os propostos por Thomas Nagel, no
quais ele considera que a morte é um mal de privação. Em relação ao argumento de
Epicuro ele é contrário a premissa (1), afirmando que algo pode ser ruim para um indi-
víduo mesmo que ele não sinta dor diretamente, a morte não é um mal pela sensação
de dor que ela poderia trazer, mas por privar o indivíduo dos bens da vida. Sobre o ar-
gumento de Lucrécio ele nega a premissa (b), para Nagel a diferença relevante da não
existência pré-natal e a não existência póstuma está no aspecto privativo da última. Na-
gel concorda que o tempo antes da concepção e depois da morte são tempos nos quais
a pessoa não existe, entretanto, o tempo depois da morte é um tempo que a morte o
priva de existir, ou seja, é um tempo que, se ele não tivesse morrido, ele estaria vivo, o
que não poderia ser dito da não existência pré natal, pois o sujeito nunca veio a existir.
Palavras-chave: Morte. Valor. Indiferença. Mal. Privação.
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La lógica de la desobediencia de Antígona: la primacía
de la escena ética

Andrés Javier Piñeros López
Estudante de Mestrado — Pontificia Universidad Javeriana

pineros.a@javeriana.edu.co

No deja de rondar en la filosofía la figura y la representación de Antígona como un
lugar de enunciación para pensar la desobediencia, la resistencia y la acción con un
decidido tinte político. ¿Qué sucedería, sin embargo, si en lugar de pensar la lógica de
la desobediencia de Antígona ante un edicto del Estado como un acto de rebeldía, se
pensara como un acto ético en la que se preserva la responsabilidad para con el otro?
Tal es el propósito del presente texto en virtud del cual se quiere dilucidar el acto de
Antígona dentro del marco de una escena ética.

La preocupación radica en comprender cómo el drama de Antígona puede releer-
se de manera ética a la luz de los planteamientos del psicoanálisis y una filosofía que
parece colindar con los denominados “estudios culturales”. Las posturas que aborda el
escrito – Joan Copjec y Judith Butler – parecen ir en contravía a partir de las nociones de
cuerpo, vida y el Otro. Si el hilo conductor de la argumentación está centrado en la éti-
ca, habrá que sopesar la manera en que el psicoanálisis concibe el cuerpo en tanto ser
sexuado y, así mismo, problematizar la ontología del sujeto que privilegia su relación
en tanto cuerpo sexuado y no en una relacionalidad ética con el otro. Confrontadas
ambas posiciones, el interés estará en señalar la manera como Butler rescata la vida
a partir de la precariedad que compartimos como sujetos fuera de control, expuestos
permanentemente al daño –como se piensa la desposesión fundamental, la irrupción
de la identidad, pues el sujeto se ve atravesado por la intrusión primaria del Otro, que
lo constituye y determina su horizonte ético-político.

El posible camino que me llevará entre el contraste de ambas relecturas de la trage-
dia de Antígona será el de una escena ética donde Antígona, a través de la proclama de
su amor, inmortalizará su herencia familiar y dejará consignada una responsabilidad
irrecusable con su hermano. La escena, por tanto, estará atravesada por una primacía
de la ética y de la relación con el otro: herencia que reveláremos a través de una lectura
butleriana de la propuesta ética levinasiana.
Palavras-chave: Antígona. Ética. Desobediencia. Cuerpo. Vida. Otro.



8 Programa Geral

A narrativa da banalidade do mal no filme “Bacurau”: o
não pensar em Hannah Arendt

Antonio Justino de Arruda Neto
Estudante de Mestrado — Universidade do Vale do Rio dos Sinos

netojustinoarruda@gmail.com

Este texto tem como objetivo discutir a relação do pensamento de violência em Hannah
Arendt e um diálogo com o filme “Bacurau” (2019), por isso, dois são os tipos de vio-
lência como discussão, a primeira política e a segunda pela existência de ser humano.
Sendo assim, O que representa o título do filme? Tem como significado ‘corredor no-
turno com a garganta branca’, ou seja, um pássaro com hábitos noturnos. A metáfora
ao contexto é o desafio do ser humano em correr no período noturno. O significado
é encontrar o nada em pleno sertão, a ficção representa o esquecimento do poder pú-
blico pela comunidade e os seus habitantes. O único momento de visita, quando um
representa político necessitava do compartilhamento da soberania, era regrada pelo
‘sobejo’ social e político. ‘Bacurau’ representa o esquecimento, com isso o primeiro
tipo de violência, a política. Esta comunidade exprime uma minoria, com caracterís-
ticas próprias, por exemplo, ‘mecanismo de informação’; ‘unidade social interna’; ‘lí-
deres comunitários’ e ‘segurança coletiva’. Dessa maneira, “Bacurau” representa uma
sociedade política ativa, uma bios. O segundo tipo de violência é pela existência de ser
humano, por ser minoria e ‘serem tirados do mapa. Acontece uma negação do ‘outro
para com o outro’, a vida em comunidade é passível da violência social e política. Con-
forme, relata Hannah Arendt, no seu livro: ‘Origens do Totalitarismo’ (1951), “[...] o ho-
mem pertença à comunidade que nasceu” (p.403), a retirada ou negação da condição
de ser cidadão é o representar da violência pela existência como qualidade amenizada.
O outro lado deste tipo de violência são as ações desempenhadas pelos homens con-
tra os seus semelhantes, pois, a normalidade dos atos transformados pelo conceito de
‘banalidade do mal’, pessoas comuns desempenharam todo o tipo de violência, como
ações ‘normais’. O impensável tornou-se pensável, por conseguinte, os personagens
do filme que retratam ‘as pessoas normais’, são os ‘caçadores’. Eles são funcionários
públicos, representantes comerciais ou coordenador de recursos humanos, a duplici-
dade de conduta. Isso é a convergência do pensamento em ‘perseguir’ os esquecidos,
por meio de um jogo ou ‘safári humano’, as ordens eram pré-estabelecidas por ‘uma
voz’ política, que podemos comparar com o ‘biopoder’ discutido por Michel Foucault
ou Giorgio Agamben. Portanto, a diversão pela violência, presente na ficção ou na rea-
lidade, não, é algo do passado e sim, podemos considerar um ‘banditismo tecnológico’,
ou seja, a atualização dos instrumentos de violência. Sendo a metodologia utilizada
será uma revisão bibliográfica entre o pensamento de Hannah Arendt, Michel Foucault
e Giorgio Agamben leitor dos dois autores, para responder a problemática de pesquisa:
a violência é o não pensar em comunidade? Sendo o objetivo geral: compreender a
violência é o não pensar em comunidade. Por isso, o ‘corredor noturno’ representa
no filme o título de resistência social pelo esquecimento político e social das minorias
como na ficção e na realidade histórica. Por isso, “Bacurau: se for, vá na paz” (2019).
Palavras-chave: Violência. Bacurau. Banalidade do Mal.
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Ciência Social Livre de Ideologias?

Bruno Hümmelgen
Estudante de Mestrado — Universidade Federal de Santa Catarina

bruno_hummelgen@hotmail.com

O principal objetivo deste trabalho é identificar a possibilidade de existir uma ciên-
cia social objetiva, livre de ideologias, no mesmo sentido atribuído às ciências físicas.
As ideologias, dentro das ciências sociais, podem ser utilizadas, primordialmente de
duas formas distintas: reforçar os interesses ou crenças individuais; ou confrontar as
suposições ideológicas contrárias. A hipótese adotada é que, embora as ciências so-
ciais possam ser construídas sobre ideologias ou suposições teóricas enviesadas, os
testes rigorosos pelos quais essas teorias são submetidas podem determinar a veraci-
dade ou falsidade teórica. Numa visão contrária ao método de Popper, Feyerabend
argumenta que existem outros valores, além do critério da verdade, que direcionam as
atividades científicas. Consequentemente, o status social atribuído à ciência, como um
empreendimento de iluminação, pode levá-la a ser utilizado como um instrumento de
opressão aos mesmos modos que outras ideologias quando considerado como o único
tipo de explicação razoável sobre os fenômenos sociais. Isto porque os fenômenos ci-
entíficos têm sido ensinados da mesma maneira como os “fatos religiosos” foram há
alguns séculos atrás. Os principais conflitos surgem, assim, quando os problemas ci-
entíficos rompem com as expectativas de senso comum e as regularidades precisam de
explicações mais profundas. Num sentido kuhniano, esse background pode preservar
as ideologias como parte essencial dos paradigmas e, dessa forma, a ciência seria di-
recionada pelas ideologias aceitas dentro de uma comunidade científica. Entretanto,
Popper considera que, ainda que o background social apresente influências sobre os
tipos de problemas de investigação, os testes rigorosos aos quais as teorias são sub-
metidas são capazes de descobrir as regularidades da natureza e, se uma ideologia es-
tiver errada, ela será eliminada rapidamente pela atividade científica. Neste sentido,
conclui-se que, pela realidade social multifacetada e complexa, a impossibilidade de
controlar e identificar todas as variáveis permite ao cientista realizar experimentos de
acordo com seus próprios julgamentos. Dessa forma, as ideologias possuem um papel
importante na prática científica, podendo (ou não) ser rejeitadas pelos cientistas.
Palavras-chave: Objetividade. Prática científica. Valores científicos. Verdade.
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Alternativas Inconcebidas e o Problema de Monty Hall

Bruno Malavolta e Silva
Estudante de Doutorado — Universidade Federal do Rio Grande do Sul

malavolta3@gmail.com

O problema das alternativas Inconcebidas proposto por Kyle Stanford constitui um dos
principais argumentos na discussão sobre Realismo Científico. Stanford argumenta
que, em inferências eliminativas, mesmo que eliminemos todas as alternativas teóricas
em um domínio, nem sempre é seguro inferir a teoria remanescente, pois pode haver
outras alternativas relevantes que não foram concebidas pelos cientistas. Com efeito,
se buscarmos avaliar a capacidade dos cientistas para conceber as alternativas teóri-
cas relevantes, o registro histórico nos fornece boa base indutiva para pensar que exis-
tem alternativas relevantes ainda Inconcebidas pela ciência atual: ao longo da história,
os cientistas recorrentemente falharam em conceber alternativas relevantes – precisa-
mente as teorias que posteriormente substituíram suas predecessoras.

O problema de Monty Hall é um enigma probabilístico inspirado em um programa
de televisão: o competidor deve escolher uma dentre três portas; atrás de uma porta
há um carro de luxo, e atrás de cada uma das outras há uma cabra. Mas, em cada
programa, depois que o competidor escolher uma porta, o apresentador abre uma das
portas não escolhidas e revela uma cabra. Depois disso, para aumentar o suspense,
ele pergunta se o competidor quer mudar sua escolha inicial para a outra porta não
escolhida. O quebra-cabeça é: qual porta é a melhor aposta para ganhar o carro?

A solução tradicional é que aceitar a mudança de escolha leva a uma aposta estatis-
ticamente melhor. Inicialmente, cada porta tem uma chance de 1/3 de conter o carro.
Então, há uma chance de 2/3 do carro ficar atrás de uma das portas não escolhidas.
Mas recebemos novas informações quando o apresentador abre uma das portas não
escolhidas: porque sabemos que ele nunca abriria a porta correta, a probabilidade de
2/3 de o prêmio estar em uma porta inicialmente não escolhida se concentra na porta
não escolhida que é mantida fechada. Assim, a porta inicialmente escolhida tem 1/3
de chance de ser a correta, enquanto a outra tem 2/3, uma aposta duplamente melhor.

Proponho que o problema das alternativas inconcebidas seja radicalmente atenu-
ado se examinado com as lições do problema de Monty hall. O argumento de Stanford
sugere que, se há pelo menos uma alternativa inconcebida (relevante) neste cenário,
então já há uma chance de 1/2 de que nossa teoria atual seja falsa. Mas supor isso
seria ignorar informações relevantes que tivemos ao longo do caminho. Defendo que
os contextos de inferência eliminativa possuem todas as condições necessárias para
aplicarmos a solução do problema de Monty Hall. O ponto central para a analogia é
o de que, assim como sabemos que o apresentador nunca abriria a porta premiada, é
razoavelmente seguro assumir que os cientistas não refutariam uma teoria verdadeira.
Portanto, assim como a porta não escolhida remanescente era mais provável do que
a inicialmente escolhida, a teoria concebida restante é mais provável do que a incon-
cebida. Isto motiva uma solução inovadora para o problema de Stanford: ao invés de
desafiar que existam alternativas inconcebidas, defende-se que as teorias concebidas
sejam mais prováveis do que possíveis alternativas inconcebidas.
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Palavras-chave: Realismo científico. Kyle Stanford. Alternativas inconcebidas. Monty
Hall.
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Disputas pelo contexto na história das ideias: Quentin
Skinner e o “contextualismo sociológico de vertente

marxista”

Bruno Veçozzi Regasson
Estudante de Mestrado — Universidade Federal de Santa Catarina

brunovregasson@hotmail.com

Este artigo objetiva compreender a crítica de Quentin Skinner ao uso da epistemologia
marxista no estudo da história das ideias. Filho da virada linguística da filosofia e das
humanidades dos anos 1960 e 1970, poucas contribuições para o campo da história das
ideias são, contemporaneamente, tão influentes globalmente quanto o contextualismo
linguístico da Escola de Cambridge. Daí a importância de entender seus pressupostos
fundamentais e seus contrastes com outros instrumentais metodológicos. Nesse sen-
tido, esse texto realiza uma análise dos principais fundamentos filosóficos de Skinner
– a filosofia da história neoidealista de Collingwood e a filosofia da linguagem prag-
mática de Wittgenstein e Austin – e suas articulações no tratado skinneriano. Nota-se
que a compreensão wittgensteiniana da linguagem como ação, a teoria dos atos de
fala, e suas relações em jogos de linguagem; a sensibilidade à dimensão ilocucionária
dos enunciados de Austin; a recuperação da chave intencionalista na história de Col-
lingwood são elementos estruturantes do contextualismo linguístico. Realiza-se tam-
bém uma análise das categorias e noções básicas da concepção materialista histórica,
principalmente suas discussões sobre a relação (dialética) entre matéria e consciência
e seus impactos no campo do estudo das ideias. Aqui aponta-se para as polêmicas so-
bre as interpretações do texto de Marx: se a tese sobre relação matéria – consciência é
uma sociológica, sociológica forte ou estrutural; o que é o mesmo que questionar se em
Marx a matéria determina ou influencia, e em que medida, a formação da consciência.
Então se descreve como esse debate correlaciona-se com as propostas de estudo das
ideias pelo campo marxista, passando por György Lukács, Karl Mannheim (nos seus
esforços na sociologia do conhecimento) e Crawford MacPherson. Posteriormente, o
exame se dedica à compreensão da crítica de Skinner aos marxistas, apontando como
essa crítica é informada por e mobiliza esses fundamentos filosóficos. O artigo des-
taca que a divergência fundamental está localizada no contexto dos amplos questio-
namentos realizados pela virada linguística aos pressupostos da filosofia ocidental. É
na negação da explicação causal como técnica esgotadora da compreensão histórica,
na realocação do interesse historiográfico para a intencionalidade dos agentes onde
reside a centralidade dos jogos de linguagem, da dimensão ilocucionária dos atos de
fala, e onde o contexto linguístico triunfa como objeto sobre o contexto social/material
e suas relações causais com o texto. É ainda no modo de entender a relação matéria –
consciência que Skinner e Marx se confrontam: o britânico de Cambridge entende os
atores como dotados de intencionalidade e autonomia, e as ideias como circunscri-
tas, mas certamente não determinadas pelo mundo social. Essa afirmação merece ser
nuançada, posto que a intensidade desse conflito ou até sua existência dependem da
interpretação que se faz do materialismo marxista. Apesar das divergências, o texto
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aponta que faz parte da preocupação metodológica skinneriana dar atenção ao con-
texto social de um ator-intelectual e é para ele uma asserção ontológica verdadeira a
de que nesse contexto encontram-se condicionantes causais para ideias e ideólogos –
porém, diz Skinner, encontrá-los não é o suficiente para compreender o significado das
ideias.
Palavras-chave: História das ideias. Contextualismo linguístico. Karl Marx. Quentin
Skinner.
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A estetização da vida: Marcuse e o movimento
surrealista

Cibele Saraiva Kunz
Estudante de Doutorado — Universidade de São Paulo

cibelekunz@usp.br

Marcuse foi um pensador muito atento à incorporação do potencial subversivo da arte
pelas forças coercitivas do estado capitalista, seja em sua forma mais autoritária, fas-
cista, seja em sua forma travestida de liberdade, democrática. Posto que, para o autor,
a arte possui uma dupla função na sociedade: subverter e conciliar. Na medida em que
subverte, guarda a promessa de felicidade, já seu poder conciliador satisfaz, ainda que
momentaneamente, a necessidade de felicidade, apaziguando os desejos de revolta no
interior das sociedades. De fato, a teoria estética de Marcuse é uma análise política da
forma artística com o intuito de conceber uma nova forma de vida em que os impul-
sos repressivos, agressivos e de exploração sejam subjugados pela energia sensual dos
impulsos de vida. Esta nova forma de vida ele denominou de estado estético, em que
a imaginação aparece como a faculdade racional, em meio à irracionalidade do sis-
tema estabelecido. Este estado seria a negação definitiva do estado estabelecido. Para
tanto, a arte teria um papel essencial: conduzir mulheres e homens na passagem para
esta nova sociedade. Nesse sentido, chama especialmente a atenção do filósofo a cor-
rente vanguardista surrealista e suas aspirações revolucionárias: as tentativas de criar
mundos alternativos através da arte. Marcuse se identifica com a proposta surrealista,
ainda que perceba a fragilidade dessa proposta na medida em que é facilmente absor-
vida como modismo estético. Sua relação com o movimento surrealista começa em
1945 com um artigo intitulado “Algumas considerações sobre Aragon: arte e política na
era totalitária” e segue até a década de 1970, década de sua morte. Minha fala busca
descortinar essa relação ambivalente de Marcuse com o surrealismo para tratar de um
tema mais complexo e caro ao filósofo: a de que razão e liberdade estão fundamenta-
das na sensibilidade humana.
Palavras-chave: Marcuse. Surrealismo. Arte. Sensibilidade.
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Temporalidade: o sentido da vida na Fenomenologia da
percepção de Merleau-Ponty

Cláudio José Dutra
Estudante de Mestrado — Universidade Federal de Santa Catarina

claudio@marcca.net

Por meio de uma leitura interpretativa da Fenomenologia da percepção e de outras
obras do período inicial da filosofia de Maurice Merleau-Ponty, o trabalho proposto
pretende evidenciar a implicação entre a noção de temporalidade e a emergência de
um sentido para o mundo vivido. Para tanto, seguiremos o raciocínio do filósofo, par-
tindo de que a experiência da percepção, como operação ôntica primordial, somente
adquire significação existencial pela articulação recíproca de uma consciência subje-
tiva com os insumos objetivos oriundos do mundo sensível. Merleau-Ponty aponta,
então, que o sujeito, como ser instalado no mundo, tem como elo vital para a media-
ção de uma tal ocorrência o corpo próprio: sem este, não há lugar para a consciência;
e sem ela, não há apreensão do mundo percebido. Nessa trajetória, a fenomenologia
merleau-pontyana mostra que é no escopo da vivência corporal do sujeito, em seu con-
tato com a generalidade de um universo que já está ali – em estado bruto, irrefletido,
anterior mesmo a qualquer atividade racional predicativa ou judicativa –, que o sentido
do ser emerge e se expressa. Da perspectiva desse sujeito que se objetiva na facticidade
do corpo vivido, a noção de tempo, segundo Merleau-Ponty, adquire a configuração de
uma estrutura de horizontes. Trata-se de uma totalidade presuntiva, um fundo variá-
vel de dimensões sobrepostas e cambiantes, envolvendo horizontes de retenção (refe-
rência ao passado) e de protensão (projeção em direção ao futuro), que se amoldam
à experiência subjetiva de cada momento vivido, constituindo afinal o seu campo de
presença. De acordo com tal enfoque, a síntese dos horizontes temporais que aparece
ao olhar subjetivo como traço espectral cuja objetividade sempre lhe escapa, mas que
é indissociável à experiência do sujeito, caracteriza-se afinal por ser uma operação de
intencionalidade. Porém, já não se trata de uma intencionalidade tética, mobilizada
no âmbito da atividade de uma consciência subjetiva ou no plano dos fenômenos psí-
quicos, mas daquela intencionalidade operante, que se desdobra a partir do mundo
pré-reflexivo em que o sujeito se encontra inserido. O resultado que ambicionamos
alcançar, portanto, é a demonstração, pela análise dos conceitos de subjetividade, in-
tencionalidade e temporalidade em Merleau-Ponty, de que é pela sua participação no
fluxo temporal, no âmbito da experiência perceptiva, que o sujeito exerce a sua prerro-
gativa ontológica, qual seja, o privilégio de outorgar sentido ao mundo e à vida.
Palavras-chave: Merleau-Ponty. Subjetividade. Intencionalidade. Temporalidade. Sen-
tido.
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Arne Naess e o Empirismo Lógico: uma inusitada
interlocução com o Círculo de Viena

Dante Carvalho Targa
Estudante de Doutorado — Universidade Federal de Santa Catarina

vasudevaparayana@hotmail.com

Celebrado como o pai de Ecologia Profunda (Deep Ecology), o filósofo norueguês Arne
Naess (1912–2009) exerceu considerável influência sobre o debate em torno da proble-
mática socioambiental a partir da década de 1970. Em um momento histórico onde
comunidades científicas emitiram o primeiro alerta sobre os limites do crescimento
industrial e econômico, associado às consequências da explosão demográfica, o movi-
mento da Ecologia Profunda ganhou notoriedade por questionar incisivamente o an-
tropocentrismo irrefletido presente nas bases do ambientalismo convencional. Sua de-
fesa do valor intrínseco da natureza, amparada por uma ontologia do holismo metafí-
sico e por uma axiologia do igualitarismo biocêntrico (KELLER; GOLLEY, 2000) inseriu
definitivamente a reflexão filosófica no cerne do debate no campo da ecologia política.
Intuitivamente, qualquer proximidade de Naess com a concepção científica do mundo
propagada pelos integrantes do Círculo de Viena parece improvável, uma vez que o
cenário intelectual no qual se consolidou a Ecofilosofia foi o de suspeita sobre o cien-
tificismo e o tipo específico de racionalidade que ele engendra, para dizer o mínimo.
Mas a biografia do filósofo Norueguês revela um pormenor. Entre 1934 e 35, Naess vi-
veu em Viena e de fato frequentou os seminários Schlick. Segundo Glasser (2005), a
abordagem dos positivistas lógicos causou-lhe grande impressão, ainda que não tenha
sido tão afetado por suas ideias. “O jovem Arne ficou impressionado com a precisão,
a natureza empírica e a privação de emoções na ciência – ele queria praticar filosofia
com uma inclinação científica e queria testar hipóteses filosóficas com experimentos.”
(2005, p. xxxiii). Assim, cabe perguntar: teria sido a interlocução de Naess com o Cír-
culo de Viena somente uma marca de seu pensamento da juventude, superada por
alguma espécie de “virada” em outra direção? Ou, ao contrário, é possível encontrar
nesta interlocução algumas sementes de sua filosofia madura, já semeadas em sua lei-
tura crítica das obras de Carnap e Neurath? A partir dos trabalhos dos trabalhos de
Glasser (2005) e Nemeth (2010) pretendemos argumentar a partir desta segunda alter-
nativa, bem como esboçar brevemente algumas das críticas de Naess ao empirismo
lógico, presentes em sua obra How Can the Empirical Movement Be Promoted Today? A
Discussion of the Empiricism of Otto Neurath and Rudolf Carnap (SWAN, 2005, VIII).
Palavras-chave: Arne Naess. Ecologia Profunda. Empirismo lógico. Fisicalismo.
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Democracia ou capitalismo? Sobre as possibilidades
políticas em um capitalismo tardio financeirizado

Eduardo de Borba
Estudante de Doutorado — Universidade Federal de Santa Catarina

eduardodborba@gmail.com

Os cidadãos e cidadãs das sociedades democráticas parecem depositar cada vez me-
nos esperanças nas instituições democráticas. Esse “esgotamento” da democracia tem
sido amplamente abordado pelos teóricos sociais, implicando, por sua vez, em diver-
sos diagnósticos. No entanto, é preciso qualificar essa crítica. Trata-se, afinal, de um
problema da democracia em si? Ou haveriam outros fenômenos que, por sua vez, fa-
riam da crise democrática uma consequência de outros processos sociais?

Recentemente, Nancy Fraser retomou o projeto de “Crise de legitimação no capita-
lismo tardio”, livro de Jurgen Habermas publicado originalmente em 1973. E o fez por
perceber que o programa ali esboçado captava de forma ainda relevante os elementos
para teorizar de forma crítica as contradições políticas do capitalismo tardio, princi-
palmente pela distinção entre crise administrativa e crise de legitimação. No entanto,
Fraser acredita que Habermas falhou em não levar a fundo a “mediação política” entre
esses dois tipos de crise, e, para solucionar esse impasse, propõe uma introdução do
conceito de hegemonia gramsciano.

Minha comunicação pretende, então, proceder em duas estratégias: começo revisi-
tando o argumento de Fraser em “Crise de legitimação? Sobre as contradições políticas
do capitalismo financeirizado” (2015), expondo as concordâncias e o “déficit de medi-
ação política” conforme descrito. Em seguida, reconstruirei os argumentos de Haber-
mas em duas frentes: a primeira, explorando a própria ideia de “crise de motivação”
presente no texto de 1973. No segundo momento, tentarei mostrar como a concepção
de esfera pública, marca do projeto habermasiano, pode especificar a mediação entre
sistema político e sociedade. Espero, assim, mostrar a pertinência da atualização do
projeto de Habermas para teorizar os impasses atuais de nossas democracias.
Palavras-chave: Capitalismo tardio. Democracia. Legitimação. Economia política.
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Imagem, sintoma e fantasma

Eduavison Pacheco Cardoso
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Bruna Silva Fragoso
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De acordo com as reflexões de Georges Didi-Huberman, as imagens não são, ou não
estão, mais imóveis: além de serem movimentos que fazem com que os olhos dos es-
pectadores as percebam sempre de formas diferentes, elas também se manifestam em
tempos diversos, deslocados, sobreviventes, excedentes. Diante dessa perspectiva, a
imagem é tida como um sintoma, como um evento fantasmático, que emerge em tem-
poralidades diversas e de formas heterogêneas, já que o tempo dessa imagem sinto-
mática não é o mesmo do tempo histórico, este configurado como uma linha imóvel
que vai do passado ao presente. Esse sintoma de descontinuidade do tempo na forma
de Nachleben, isto é, de uma sobrevivência (pós-morte) da imagem – portanto a pós-
vivência do fantasma –, foi “diagnosticada” por Aby Warburg em seus estudos sobre a
arte renascentista com temas e motivos da Antiguidade. Dessa forma, Warburg se au-
tointitula como um sismógrafo que vê e percebe as descontinuidades sísmicas na (e
da) arte como uma forma de interpretar as imagens nos tempos e os tempos nas ima-
gens. A sobrevivência warburguiana conta a história de rumores de mortos, de fantas-
mas que sobrevivem ao próprio tempo para aparecer em outra temporalidade muito
diversa da anterior, já atravessada pela imagem, ou seja, a metáfora heraclítea do rio
é retomada devido à desterritorialização do movimento do tempo. Nesse sentido, este
trabalho tem como proposta apresentar algumas considerações em torno da sobrevi-
vência da imagem enquanto elemento que está sempre ressoando no tempo, como
fendas, de forma intermitente, entre o devir e o apagamento contínuos. Escrutinar es-
sas fendas temporais, aliando literatura e arte – e estas com a filosofia e a história –, é o
objetivo deste trabalho. A metodologia empregada para tanto será de natureza arque-
ológica, sempre buscando imagens da ruína que têm sobrevivido em frestas. O pen-
samento fragmentário de Walter Benjamin, Giorgio Agamben e Didi-Huberman são
essenciais para olhar algumas imagens, em torno da melancolia, a fim de analisá-las.
Palavras-chave: Imagem. Tempo. Sobrevivência. Sintoma.
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Édipo Rei: o conhecimento entre desejo e poder

Fernanda Mattos Borges da Costa
Estudante de Mestrado — Universidade Federal do Rio de Janeiro

ferborgesdacosta@gmail.com

Desenvolveremos neste trabalho uma explicação de como o Édipo Rei, de Sófocles, se
tornou a principal primeira obra para refletir a jornada do conhecimento na filoso-
fia ocidental a partir de dois exemplos teóricos, duas linhas bem diferentes de pensa-
mento no que se refere a busca da verdade: (1) o autoexame individual e interno da
verdade do desejo em Freud; e (2) a relação entre conhecimento e sua aplicação no
mundo, em especial a verdade do poder em Foucault. Em outras palavras, examinare-
mos em paralelo a perspectiva freudiana de Édipo como representação da relação do
indivíduo consigo mesmo, por um lado, e a perspectiva foucaultiana da relação do in-
divíduo com o mundo e seu exercício de poder através do domínio do conhecimento,
por outro. Édipo Rei detém certa primazia na representação literária de um momento
histórico de transição da detenção da verdade do plano divino para o humano através
de novos mecanismos de exame dos fatos que sinalizam uma mudança histórica do
pensamento humano. Esta transição marca mudanças drásticas da percepção do indi-
víduo para consigo mesmo e seu contexto, permitindo um aprofundamento posterior
não-místico da relação do homem com seu inconsciente, bem como da relação do ho-
mem com o mundo. Torna-se assim capaz de debater a questão da verdade do ponto de
vista interno e externo do indivíduo ao mesmo tempo. Esta peça representa narrativa-
mente um método de busca da verdade que nasce do germe arcaico, mas desenvolve-
se para além dele e resulta numa nova forma de percepção e de construção da verdade
– por isso se descola de sua manifestação literária para atravessar de modo perma-
nente a formação do pensamento ocidental. Nos épicos homéricos, representantes do
pensamento arcaico grego, há primazia da disputa pela verdade a partir de testes e ju-
ramentos, de um lado, e de oráculos e profecias, de outro. Estes como as formas de
manifestação da verdade descendente dos deuses para os homens, enquanto os dois
primeiros funcionam como mecanismos de busca da verdade em situações de litigio
entre partes que disputam os fatos e oferecem a si ou ao opositor a oportunidade de
jurar ou testar sua percepção de verdade diante dos deuses – vistos como os únicos de-
tentores da verdade. A tragédia de Édipo não contesta a posição divina como ponto de
vista privilegiado da verdade, mas acrescenta outro que é essencial para sua narrativa:
o ponto de vista da verdade que parte dos próprios homens e de seu testemunho. O ho-
mem, sua experiência e memória, são representados como outro aspecto detentor da
verdade que é capaz de tornar incontestável a revelação de oráculos e profecias uma
vez que sejam pareados corretamente. E a personagem trágica de Édipo, para quem
não basta a palavra divina como prova da verdade, é aquela que ao mesmo tempo exe-
cuta a jornada essencialmente humana da busca da verdade sobre si e sua verdadeira
natureza, junto a busca do conhecimento que o torna apto para agir e deter poder no
mundo. É com Édipo que iniciamos a jornada pelo conhecimento.
Palavras-chave: Édipo Rei. Sigmund Freud. Michel Foucault.
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Aproximações entre literatura e filosofia: diálogos
possíveis
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As pesquisas no campo dos estudos literários, não raras as vezes deparam-se com ques-
tionamentos acerca da sua atualidade e utilidade. A partir do objeto literatura, preten-
demos aqui apresentar a sua atualidade e utilidade. Para tanto utilizaremos a filosofia
como instrumento de análise. Objetivamos por meio de fragmentos das obras dos es-
critores Dante Alighieri, Vittorio Alfieri e Albert Camus apresentar ao público a atem-
poralidade desses textos por meio de questões filosóficas por eles propostas. Perpassa-
remos pelo conceito de clássicos de Italo Calvino, pelas reflexões de Aristóteles sobre a
proximidade da poesia (literatura) e filosofia, bem como, o conceito de tempo e história
abordado pelo contemporâneo Giorgio Agamben. De Dante tem-se o tratado filosófico
Convívio, bem como, as reflexões do homem no mundo na Divina Comédia. Pensare-
mos alguns pontos do perfil literário de Alfieri, especialmente, através do Tratado da
Tirania sob a perspectiva do problema do instante no tempo discutido pelo filósofo. Já
em Camus temos sua produção caracterizada pelo questionamento dos limites entre
arte e filosofia. Influenciado pela profecia do niilismo e pelo anúncio da morte de Deus
realizados Nietzsche e pela narrativa da crise do Ocidente descrita por diversos auto-
res e sistematizada por Spengler, mas também movido por suas vivências enquanto
intelectual proletário dividido entre o mundo da sensualidade mediterrânea e o pen-
samento abstrato das metrópoles europeias, Camus afirmará o sentimento do absurdo
que acreditava vigente em seu tempo e a paixão da revolta que lhe é correlata como re-
sultados e reações a tal estado de coisas. O artista projetou um modo de expressão que
toma por ponto de partida o sentimento de divórcio entre homem e mundo em sua
absurdidade, como consequência do niilismo e como tentativa de reconstrução de um
universo de sentido, elevando a produção artística ao estatuto da produção filosófica.
Apresentaremos, a análise das obras do primeiro ciclo de produção do autor, seu mé-
todo de integração de diferentes discursos literários como instrumento de afirmação
de uma filosofia no e desde o absurdo. Combinando em cada ciclo produtivo romance,
ensaio e teatro, Camus afirmará sua filosofia, propondo-a de modo explícito em seus
romances, forma literária que, para o autor, permite a afirmação de uma moralidade e
de uma ética não sistemáticas, que dependem das vivências mais pessoais de seus lei-
tores para serem comunicadas. Os símbolos e situações neles avivados enquanto ima-
gens terão seu alcance e significações explicitadas nos ensaios, compreendidos como
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instrumento de comunicação limítrofe entre pensamento sistemático e arte. A ética
proposta no romance, por sua vez, será conduzida a seus limites mais extremos por
meio do teatro, arte onde não o texto, mas o corpo do ator e a reação do público de-
monstrarão, de forma concreta, os limites e o campo de aplicação da filosofia levada a
cabo pelo autor.
Palavras-chave: Literatura. Filosofia. Proximidade. Reflexões.
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Crítica da coisificação social em Lukács e Adorno

Gabriel Eduardo Rosa
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Há uma centralidade da estrutura da mercadoria na crítica da sociedade capitalista re-
alizada por Theodor W. Adorno. Historicamente, este a herdou da exposição feita por
György Lukács em “História e consciência de classe”. Derivam da estrutura da merca-
doria nessa sociedade os aspectos coisificados das relações sociais e da consciência. O
fenômeno da coisificação pode ser descrito como o processo no qual as relações entre
humanos tomam a aparência necessária de relações entre coisas, que mascaram sua
origem humana e garantem a autonomia das esferas capitalistas, conservando, con-
sequentemente, a heteronomia humana nessa mesma sociedade. A estrutura da mer-
cadoria se generaliza no domínio do valor de troca sobre a produção social; isto é, no
alastramento das formas de relação mercantil para todas as relações humanas. Lukács
tentou demonstrar, na mesma obra, como a filosofia moderna sofreu as consequên-
cias da coisificação social. Na medida em que esta aderiu uma postura formalista, ela
teve de lidar com consequências que punham em cheque a própria completude de seu
projeto: por um lado, não pôde integrar em seu sistema a irracionalidade da matéria,
o que a impossibilitou, por outro lado, de reclamar um sistema que abarcasse a tota-
lidade da realidade. Logo, os dois problemas que surgem na filosofia moderna são o
problema da matéria e o problema da totalidade. Lukács pretende resolvê-los através
da aderência ao “método” dialético. Este tenderia a uma perspectiva histórica, sob a
qual o que constituiria a materialidade de qualquer fenômeno seria justamente sua
integração na totalidade. Por fim, principalmente em “Dialética negativa”, Adorno re-
tomaria o problema da coisificação da consciência como problema central da filosofia,
apresentando, então, modelos sob os quais seria possível indicar uma suprassunção
da coisificação da sociedade. De um modo geral, Adorno seguiria a indicação na qual
esta teria que se dar por via do método dialético. Por um lado, ao atualizar o problema,
ele percebe a necessidade de lidar com a desqualificação da experiência implícita ao
processo de coisificação da consciência, que teria sido radicalizada nas figuras das per-
sonalidades autoritárias. Por outro, e por consequência daquele, viu a necessidade de
enriquecer essa experiência em sentido material, mobilizando uma autoconsciência
psicossocial dos processos de coisificação; isso significou reflexões profundas sobre os
mecanismos de sublimação e recalcamento percebidos, primeiramente, pela psicaná-
lise de Sigmund Freud.
Palavras-chave: György Lukács. Theodor W. Adorno. Coisificação da sociedade. Filo-
sofia moderna. Dialética.
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Intencionalidade prática e restrições externas
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O artigo discute a tese anti-representacionalista segundo a qual nossa experiência prá-
tica do mundo se dá apenas em termos de respostas corpóreas às demandas feitas
pelo entorno, dispensando o exercício, ou a atualização de capacidades conceituais. O
anti-representacionalismo é examinado a partir dos escritos de Hubert Dreyfus (1972,
1991, 2005). Em um primeiro momento é reconstruída a fenomenologia da lida com-
petente, evidenciando-se que a alegada não-representacionalidade deste estado in-
tencional depende de uma explicação da normatividade característica dos estados in-
tencionais práticos em termos de uma responsividade corpórea a situações específi-
cas que são significativamente estruturadas, de modo que os itens dados na experi-
ência são individuados conforme se apresentam como apropriados ou inapropriados
para a execução de uma determinada tarefa. Considera-se, em seguida, como o anti-
representacionalismo justifica a estruturação da significatividade convocando um con-
ceito de mundo cuja identidade ontológica é definida pela dependência às necessida-
des e capacidade típicas de seres humanos. O ponto ressaltado é o de que o tipo de
restrição normativa oferecida em situações de demanda prática deve ser interpretada
como interna ao contexto de significação, e isso em razão da dependência da iden-
tidade ontológica do mundo à necessidades e capacidades humanas. Argumenta-se,
então, que mesmo considerando a plausibilidade da ideia de que na ação a intencio-
nalidade individua os itens que lhe são dados na experiência atendendo apenas a crité-
rios de adequação prática, ainda assim seria necessário que a intencionalidade discri-
minasse nestes itens propriedades constitutivas de sua identidade ontológica, que são
independentes de qualquer contexto de significação humano, para que a ação tenha
sucesso. Por exemplo: um martelo é individuado não apenas por ser útil para pregar,
mas também por ser o martelo que tem massa suficiente para exercer uma força peso
específica que, por sua vez, é necessária para pregar um prego de determinado cali-
bre. Massa e peso, portanto, devem ser consideradas como propriedades pelas quais
a intencionalidade individua um martelo, ao lado de critérios de adequação prática.
A ideia de que itens devem ser discriminados de acordo com propriedades indepen-
dentes de contextos de significação humanos é interpretada como uma exigência por
restrições externas ao direcionamento intencional na ação, em oposição às restrições
internas como os critérios de adequação prática. Ao introduzir propriedades indepen-
dentes de contextos de significação humana como critérios de discriminação de itens,
introduz-se conjuntamente a exigência de uma explicação sobre a possibilidade de que
algo independente destes contextos possa oferecer alguma restrição normativa na indi-
viduação dos itens dados na experiência. Apresenta-se, então, o modelo conceitualista
de John McDowell (1994, 2008) como uma alternativa. De acordo com este modelo, a
receptividade da sensibilidade e a espontaneidade do entendimento trabalham em co-
operação na experiência, de modo que intuições são consideradas como ocorrências
conceitualmente estruturadas desde o momento em que a sensibilidade é impactada
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por algum item na experiência. Como a receptividade é uma capacidade passiva, a
forma como a experiência se articula conceitualmente na sensibilidade está sujeita às
propriedades dos itens que são independentes das capacidades humanas, garantindo
o controle externo ao direcionamento intencional em contextos de demandas práticas.
Palavras-chave: Anti-representacionalismo. Conceitualismo. Ação.
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A gesticulação cultural no diálogo dos corpos expressivos
em uma leitura de Maurice Merleau-Ponty
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Na experiência cotidiana, expressões se cruzam em um embate entre sujeitos sólitos.
Por velhas palavras faladas, seus corpos gesticulam linguagens concluídas e repetem-
se em uma obstinada busca por concordância. Presos nesta disputa de identidades,
ignoram-se na tentativa de um diálogo. Este problema naturalizado se insere em nos-
sas relações culturais, apaga-se nelas e se transforma em buracos nas linguagem dos
corpos. O que nos falta para conversar? Como estas ações surdas podem ser interrom-
pidas e conduzidas a uma outra relação simbólica de sentido entre nossos corpos?

Junto a Merleau-Ponty, o problema é posto neste mundo operado, presente na ação
de cada um dos corpos que se encontram por linguagens comuns, como uma apa-
rente falta na trama das relações, que só pode se desenvolver por um possível desvio.
Da repetição de linguagem, retrocede-se a um modo de ser falante, silenciosamente
ativo nas margens expressivas com outro mundo operante. Neste jogo interno, um
corpo pode se deslocar por diferentes sentidos, percebendo-se no mundo opaco das
linguagens. A percepção falante é posta, nos últimos escritos de Merleau-Ponty, como
condição para a existência de um diálogo cultural entre os corpos. Dessa forma, esta
proposta de artigo se volta para o movimento interior de um corpo expressivo que pos-
sibilita sua ação gesticulada no mundo de encontros com outras falas falantes, em meio
ao solo comum das linguagens faladas. Na incômoda opacidade dessa linguagem ex-
pressiva, está o ponto culminante da acumulação tácita e implícita de outros sentidos
que podem ser abertos ao diálogo.

No exercício dos corpos exposto por Merleau-Ponty, serão destacados dois momen-
tos pontuais: (1) o de uma percepção dialética, que é condição para “revelar sob lin-
guagens faladas uma outra falante” (MERLEAU-PONTY, M. 1984, p.169); que se expõe
a (2) uma possível expressividade aberta à gesticulação dos corpos que se entrecru-
zam. Este movimento interno do corpo expressivo aponta para a exterioridade co-
mum, inserindo-o no mundo humano das palavras por via da compreensão de suas
ações, como gestos culturais em um percurso que passa necessariamente por outros
corpos.

O presente artigo será delimitado por essa relação dialética, que problematiza e mo-
vimenta os corpos, tornando possível o exercício de sentido das linguagens dialógicas,
posto como terceiro e último momento desta reflexão. Na exterioridade de um mundo
comum (3), o “próprio gesto humano” é capaz de “inaugurar sentidos” por sua “quali-
dade original do advento” (MERLEAU-PONTY, M. 1984, p.163), como forma de uma
aparente expressividade humana, que reconduz os sentidos das linguagens no per-
curso de cada um dos corpos que a constituem, criando-se pelo cruzamento de gestos
que se transformam culturalmente em espaço comum.

O artigo será embasado no capítulo “Corpo como Expressão e Fala”, da Fenomenolo-
gia da Percepção (1945) e no ensaio A Linguagem Indireta e as Vozes do Silêncio (1960),
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além de aproximar Merleau-Ponty das noções de “palavra e práxis”, expostas na obra
História e Verdade (1955), de Paul Ricoeur, e apontar algumas relações com a ideia de
“espontaneidade cotidiana”, presente na obra O Cotidiano e a História (1970), de Agnes
Heller.
Palavras-chave: Corpo expressivo. Gesto. Diálogo. Merleau-Ponty. Fenomenologia.
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O objetivo da presente comunicação é apresentar algumas considerações iniciais acerca
de como a binaridade de gênero pode ser entendida como uma forma de controle so-
ciopolítico, à luz da obra Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade
(1990) de Judith Butler. Compreendendo que a organização da sociedade contempo-
rânea “ocidental” tem em sua base dicotomias relacionais, tais como razão e emoção,
mente e corpo, bem e mal, senhor e escravizado, natureza e cultura, essas que, como
aponta Val Plumwood em Políticas da Razão (1993), mantém, de forma dialética, certa
[ilusão de] ordem, na qual é possível detectar certos mecanismos de normatização, e
microrrelações de poder, em sentido foucaultiano, que fazem com que a mesma fun-
cione e se mantenha. Dicotomias essas que causam oposições hierarquizadas entre os
seres, nas quais aquele que é inferiorizado é também objetificado e passível à subor-
dinação, seguido de uma homogeneização, ou estereotipificação, do outro e de si. Na
mesma lógica dualista se insere a binaridade de gênero, homem e mulher. A separação,
do que é entendido por ser humano, entre homem e mulher e de suas devidas funções
sociais (assim como, também, na sua sexualidade, entre heterossexual e homossexual)
é, portanto, umas das formas de manutenção da norma. Há, dessa forma, uma es-
trutura de poder que gera a sobreposição de um gênero sobre o outro, como também
a exclusão de outras manifestações de existência – como travestis, transgêneros, in-
tersexos, entre vários. Isso ocorre pela noção enraizada, a partir da repetição de um
discurso normatizador, de que esta estruturação é natural, ou seja, que os atributos fí-
sicos, psicossociais e laborais de cada gênero são naturalmente estabelecidos, biologi-
camente instaurados e, portanto, imutáveis – porém, após se realizar uma análise mais
profunda da própria biologia, percebe-se como a mesma pode ser seletiva e exclusiva,
ao pensar a natureza a partir de pressupostos culturais binários. Como forma de deli-
mitação temporal, será analisada a cisão histórica do sistema feudal para o capitalista.
Como pontua Silvia Federici em Calibã e a Bruxa (2017), na “transição” para o capita-
lismo, somada a nova ética protestante, é notada um aprofundamento nas diferenças
sexuais com bases nas funções laborais. A binaridade, certamente, era preexistente a
esse período, porém quanto à divisão sexual de trabalho e moral ela era mais amena,
com delimitações menos definidas, com mais participação feminina no âmbito social e
político. Ao se passar ao capitalismo e ao domínio protestante, as diferenças se acentu-
aram e afetaram toda a relação social, intensificando o poder masculino sobre as mu-
lheres e seus corpos, renegando-as ao lar e à maternidade, submetendo-as ao domínio
de seus maridos/donos. Faz-se necessário, portanto, compreender como, mesmo com
todo o avanço feminista, com toda a independência feminina conquistada a dentes,
essa cena se mantém como controle e se perpetua no imaginário sociopolítico.
Palavras-chave: Binaridade de gênero. Sexo e gênero. Feminismo. Capitalismo. Judith
Butler.
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Em uma série de conferências em Harvard, J. L. Austin propôs que uma investigação
acerca do modo como fazemos uso de sentenças deve ir além da análise acerca das
condições de verdade associadas ao que é dito. Austin aponta que enquanto a inves-
tigação sobre as condições de verdade parece adequada para asserções, uma investi-
gação acerca dos atos que realizamos ao enunciarmos sentenças deve levar em con-
sideração uma série de ações que vão além do asserir. Austin chamou sua proposta
para dar conta desse fenômeno de teoria dos atos de fala. A investigação que realizarei
aqui tem como objetivo averiguar como é estruturada, e no que se sustenta uma teoria
dos atos de fala. Na publicação de suas conferências, Austin (1962) dá início a uma in-
fluente tradição conhecida como convencionalismo; convencionalistas acerca de atos
de fala defendem que atos de fala são estabelecidos e comunicados através de con-
venções. Distanciando-se de convenções, Strawson (1964), por sua vez, propõe que o
ato de fala realizado é determinado pela comunicação e reconhecimento da intenção
do falante. Voltando para o campo das convenções, Ross (1970) propõe que a força
ilocucionária associada a um ato de fala é estabelecido de acordo com o significado as-
sociado a uma partícula da sentença proferida; essa partícula, por sua vez, é associada
a um verbo performativo. Essa é a hipótese performativa. Uma série de ataques foram
realizados a essa posição, estabelecendo a tradição intencional como a abordagem pa-
drão no debate (Gazdar, 1980). Recentemente, Lepore & Stone (2014) propõem uma
nova abordagem convencionalista aparentemente imune às críticas previamente reali-
zadas. A convenção explorada em um ato de fala, para esse autores, não se dá acerca de
uma partícula da sentença proferida, mas sim na relação entre duas ou mais sentenças.
Nesse trabalho investigarei a eficácia dessa abordagem. Inicialmente desenvolverei a
motivação de uma teoria dos atos de fala com ênfase no fenômeno investigado em sua
origem. Em seguida avaliarei a eficácia da proposta de Lepore & Stone (2014) para a
descrição desse fenômeno. Por fim, avaliarei a resposta fornecida por esses autores
para objeções realizadas a propostas similares.
Palavras-chave: Atos de fala. Força ilocucionária. Convencionalismo. Lepore & Stone.
Hipótese performativa.
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O trabalho pretende analisar a crítica do jurista e teórico político Carl Schmitt ao li-
beralismo. O pensamento de Schmitt permanece atual em função das mais diversas
apropriações de suas ideias, assim como por conta do fato de que o liberalismo, nos
parece, hoje, mais do que nunca, triunfante. A fim de realizar esta tarefa, pretende-se
subdividi-la em dois momentos; No primeiro, privilegia-se o âmbito histórico e con-
creto da crítica de Schmitt, isto é, o modo como sua crítica ao liberalismo mirava as
instituições da República de Weimar de seu tempo. Desse modo, busca-se compre-
ender como a preocupação schmittiana com a unidade política e homogeneidade do
povo, o levaram ao embate contra o parlamentarismo e o pluralismo, que em sua visão,
além de comprometerem a essência do político, traziam o risco da desarmonia pública
e, no limite, a instauração da stasis ou guerra civil. No segundo, vem à tona o aspecto
crítico-normativo, onde são examinados os principais pontos do discurso anti-liberal
schmittiano, no âmbito dos princípios teóricos e morais, e, assim, foca-se em seus con-
ceitos como “neutralização”, o problema do economicismo, e a religião da técnica, que
englobam o horizonte de seu pensamento. Com isso, pretende-se compreender o sen-
tido de sua crítica às bases filosóficas do liberalismo, e o por quê de essa doutrina trazer
em seu bojo um risco de apequenamento para a vida humana. Um amplo espectro de
escritos do autor e apoio de comentadores será utilizado, todavia, a tônica principal in-
cide sobre suas produções de durante a república de Weimar, sobretudo, Der Begriffe
des Politischen (O conceito do político) (1926) e Der Hüter der Verfassung (O guardião
da constituição) (1931). Por fim, a discussão trazida à tona, na presente oportunidade,
terá o intuito de contribuir com o debate desse importante pensador, que, a despeito
das posições políticas ímprobas e irresponsáveis tomadas em vida, pode trazer inspi-
rações para o pensar contemporâneo, ainda que não traga fórmulas prontas.
Palavras-chave: Filosofia política. Teoria política. Liberalismo. Político. Neutralização.
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Giordano Bruno e Aristóteles
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Aristóteles é um interlocutor de Giordano Bruno, algo que se pode afirmar ao ler os
textos escritos em língua italiana, nos quais Bruno faz referências a Aristóteles, apesar
de não ser o tema principal. Entre os anos de 1586 e 1588 Bruno publicou uma série
de textos escritos em latim, nos quais dialoga diretamente com Aristóteles, são eles:
La figuratio Aristotelici Physici auditus, i Centum et viginti articuli de natura et mundo
adversus Peripateticos, o Camoeracensis Acrotismus seu rationes articulorum physico-
rum adversus Peripateicos, e Libri Physicorum Aristotelis explanati. Ao escrever esses
textos em latim e no formado de teses se dirige aos professores de filosofia, os princi-
pais difusores da filosofia aristotélica. A nossa investigação se atém em particular aos
artigos dos Centum et viginti articuli que tratam da Fisica, com a intenção de identifi-
car qual a relação que se estabelece entre Bruno e Aristóteles e também em que sentido
os aristotélicos são inseridos na discussão, já que o título faz referência diretamente a
eles. Não é nosso intuído nessa pesquisa fazer uma análise sobre Aristóteles, mas sobre
como Bruno interpreta e expõe a sua leitura sobre o texto de Aristóteles, com o objetivo
de identificar se a sua crítica é radical ou parcial. A relação entre Bruno e Aristóteles é
uma das mais evidentes, pois é próprio Bruno que a torna explicita. Não obstante, é
um tema pouco investigado pelos pesquisadores, não é ignorado, pois se faz alusão
tanto que existe um debate com Aristóteles, principalmente no contexto da cosmolo-
gia bruniana; ou então, uma imagem de que há uma certa continuidade, ou seja, uma
reelaboração de conceitos aristotélicos. Neste sentido, existe uma intenção de elaborar
um diagnóstico negativo da leitura bruniana sobre o texto aristotélico. Com a justifica-
tiva de que Bruno não entendeu Aristóteles ou então que seria mais um aristotélico no
final das contas. No entanto, existe também uma corrente de comentadores que con-
sideram que, apesar de se servir da terminologia e do ambiente do texto aristotélico,
Bruno pretende com esse artificio, apresentar os novos conteúdos da “filosofia nolana”
e não apenas se limitar a interpretar a Física, por exemplo, pontuando as suas limita-
ções. A sua formação filosófica abrange tanto a tradição tomista quanto averroista. E
ambos são importantes interpretes do estagirita. Mas apesar dessas influencias, Bruno
faz referência diretas às obras aristotélicas e também as suas doutrinas. Não é um inter-
prete de interpretes puramente. Bruno está confrontando nessas obras uma tradição
acomodada. Criticar ou se opor a Aristóteles não era bem aceito no meio acadêmico.
Ainda hoje é criticado por ter criticado Aristóteles, no sentido de se foi ou não contun-
dente a sua crítica. Mas para Bruno, o importante era colocar em discussão o que não
era permitido se opor, em particular o Aristóteles defendido pelos aristotélicos. Nos
seus escritos sempre fez distinção entre o que seria o pensamento de Aristóteles e os
seus seguidores, que segundo Bruno, esses não entenderam o próprio mestre e se limi-
tavam a difundir de modo acrítico e dogmático a doutrina aristotélica.
Palavras-chave: Crítica. Aristóteles. Filosofia. Física.
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É na tensão entre “textualistas” e contextualistas linguísticos dentro da Teoria Política
que se desenvolve o trabalho. Mais precisamente, entre as proposições feitas por Leo
Strauss em seus estudos sobre a história da filosofia política e as críticas desenvolvidas
pelo contextualismo linguístico de Quentin Skinner à abordagem straussiana.

Durante a década de 1950, a ciência política norte-americana estava fortemente
imersa na chamada revolução comportamentalista. O caráter empírico das pesquisas
pautadas pela coleta e análise de dados recebeu a influência dos métodos positivistas
desenvolvidos pelas ciências naturais e gerou certa hostilidade para com aqueles que
se dedicavam ao estudo histórico dos textos clássicos e da filosofia política de cunho
normativo. Foi nessa atmosfera que intelectuais influentes como Peter Laslett, Isaiah
Berlin e o próprio Leo Strauss, temiam que a filosofia política estivesse praticamente
morta. No entanto, apesar de seu crescimento exponencial, as pesquisas empíricas
não eram unanimidade nos departamentos de ciência política norte-americanos, den-
tro do subcampo da teoria política a visão proposta por Leo Strauss se mostrava proe-
minente. Até o final da década de 1950 a disputa entre straussianos e comportamenta-
listas marcou os dois extremos do debate na ciência política norte-americana. ¬Strauss
criticou profundamente o positivismo e o que ele chamava de “nova ciência política”.
Para o autor, a marca distintiva do positivismo era sua recusa completa da filosofia po-
lítica vista como não científica. A distinção fundamental entre fatos e valores leva o
cientista político a rejeitar quaisquer juízos de valor como sendo especulações “meta-
físicas”, o que culmina inevitavelmente no niilismo e na “indiferença em relação a toda
meta”.

Já no final da década de 1960 quando a onda comportamentalista não era mais tão
intensa, a Teoria Política viveu um “ressurgimento” a partir da reconfiguração funda-
mental de seus pressupostos, onde uma progressiva divisão entre História e Filoso-
fia culminou em duas correntes dentro da disciplina: a teoria política normativa e a
história do pensamento político. Desde então, a Filosofia Política normativa passou a
distanciar-se dos estudos históricos e concentrar-se na busca por novas soluções para
os problemas políticos do mundo contemporâneo, enquanto os trabalhos históricos
dedicaram-se a compreender os significados dos textos clássicos dentro de seus con-
textos específicos, negando a existência de questões perenes. História e Filosofia pas-
sam a ser vistas como empreitadas distintas que não devem se misturar.

Com o impacto do artigo “Significado e Compreensão na História das Ideias” pu-
blicado em 1969 por Quentin Skinner, a Escola de Cambridge passa a influenciar pro-
fundamente os estudos da teoria política norte-americana. Estrategicamente, Skinner
procurou minar as bases da abordagem straussiana com o intuito de consolidar o trata-
mento dado aos textos clássicos nos termos propostos pelo contextualismo linguístico.
O historiador inglês argumenta que a história do pensamento político não é uma série
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de respostas às “questões perenes” como entendia Strauss, nem mesmo o desdobra-
mento de uma lógica inerente como queriam os historicistas teleológicos que aderiram
ao positivismo, mas, sim, respostas contextuais para problemas políticos contextuais.
Palavras-chave: Leo Strauss. Quentin Skinner. Historicismo. Filosofia Política. Teoria
Política.
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Jürgen Habermas sobre classes socioeconômicas

Ivan Rodrigues
Estudante de Doutorado — Universidade Federal de Santa Catarina

ivanrsfilho@hotmail.com

Deflagra-se, no tocante aos conceitos marxistas de classe e luta de classes, uma notável
tensão ou até uma aparente contradição na obra habermasiana das décadas de 1970 e
1980. Por um lado, de um ponto de vista socioevolutivo, Habermas caracteriza as soci-
edades modernas como sociedades de classes econômicas, com o que ele as distingue
das sociedades tradicionais como sociedades de classes políticas, bem como das soci-
edades arcaicas como sociedades não estratificadas em classes deste ou daquele tipo.
Além disso, as sociedades modernas seriam de classes econômicas quer fossem capita-
listas, quer fossem pós-capitalistas: só num conjecturável (utopicamente antecipado)
estágio pós-moderno da evolução social, as sociedades passariam a caracterizar-se por
um princípio de organização novo, não classista.

Por outro lado, de um ponto de vista histórico, especificamente a respeito do capi-
talismo administrado pelo Estado de bem-estar social, estabelecido no Norte Global
nas três décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial, ele abandona expressamente
o “esquema da análise de classes” com relação às patologias sociais. Mais que isso: ele
abandona sistematicamente aquele esquema com relação à estruturação simbólica e
até ao funcionamento material das sociedades capitalistas “tardias”. Mais ainda: ele
endossa o diagnóstico do “fim da sociedade do trabalho”, de maneira que, tendo em
conta que é em torno do trabalho que orbitam os conceitos marxistas de classe e luta
de classes, pode-se depreender que ele acaba encampando uma hipótese do fim não
simplesmente da nitidez e da ebulição da luta de classes, mas do fim tanto dessa luta
como das próprias classes.

Pondo em foco essa tensão ou até contradição entre dois pontos de vista distintos,
mas inter-relacionados, este artigo intenta uma clarificação do tratamento haberma-
siano das classes econômicas na modernidade. Ele parte de uma explicitação do mar-
xismo weberiano elaborado paulatinamente por Habermas nos anos 1970 e 1980, re-
alçando a abordagem habermasiana das classes sociais modernas. Procede, então, a
examinar uma possível solução da divergência entre dois pontos de vista que deveriam
convergir minimamente, o da evolução social e o da história, mostrando, no entanto,
que tal solução é problemática tanto conceitual como explicativamente, o que o pró-
prio Habermas (defender-se-á aqui) viria a admitir tardiamente de maneira indireta.
Por último, trata-se de expor e problematizar as razões teoricamente profundas e for-
çosas pelas quais Habermas desfaz-se definitivamente, mas não de modo consistente,
da chave conceitual das classes e da luta de classes.
Palavras-chave: Habermas. Classe. Luta de classes. Capitalismo tardio. Teoria dos
sistemas.
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¿Qué decimos cuando decimos que recordamos?
Una aproximación inferencialista al recuerdo

Jesica Sabina Álvarez Ariza
Estudante de Mestrado — Pontificia Universidad Javeriana

js.alvareza@javeriana.edu.co

Nuestra investigación actual se enfoca en comprender el funcionamiento lingüístico
del recuerdo. El objetivo que perseguimos es aclarar qué hace un hablante cuando dice
que recuerda. Por ello nos interesan, siguiendo la clasificación que Norman Malcolm
(1963) hiciera de los recuerdos, los enunciados de las formas “recuerdo que p” y “re-
cuerdo a”. Por una parte, “recuerdo que p”, donde p es una proposición sobre un hecho,
es la forma común de cierto tipo de recuerdo denominado recuerdo fáctico. Lo carac-
terístico de este recuerdo es que tiene cierta similitud semántica con el conocimiento.
Cuando recuerda que p, un hablante se compromete con la verdad de p. Luego, no pue-
de pasar que se recuerde que p si p es falsa. Por otra parte, “recuerdo a” es la forma de
otro tipo de recuerdo, a saber, el recuerdo de percepción, donde a usualmente es se-
guida por un nombre, un pronombre o una descripción definida o indefinida. Lo que
distingue a tal recuerdo es (i) la evocación de imágenes mentales o sentimientos y (ii)
la presuposición de que quien recuerda es un yo.

Malcolm afirma que los recuerdos fácticos son lógicamente independientes de los
recuerdos de percepción. Esto se debe a que los recuerdos de percepción presupo-
nen un fondo de recuerdos fácticos para hacer inteligible su contenido proposicional.
Cuando A recuerda a su padre, por ejemplo, recuerda que tal y tal cosa sobre él: que
era alto, que le gustaba el fútbol, que era cariñoso, que era bondadoso, etc. Así, según
Malcolm, cuando A recuerda perceptivamente, A recuerda hechos antes que imáge-
nes mentales y sentimientos. Sin embargo, dichas imágenes mentales y sentimientos
pueden constituir un componente fenomenológico irreductible al contenido proposi-
cional. Si A recuerda a su padre como un hombre cariñoso o bondadoso, A parece refe-
rirse al modo en que percibió personalmente a su padre y no necesariamente a hechos
“objetivos”. Si aceptamos lo anterior, se abren dos niveles en nuestra investigación. Un
primer nivel en el que tendríamos que dar cuenta del contenido proposicional de los
recuerdos, y un segundo nivel en el que analizaríamos la relevancia del componente
fenomenológico cuando explicamos ese contenido proposicional.

En esta ponencia nos ubicamos en el primer nivel. La tesis que defendemos es que:
el fondo de recuerdos fácticos es susceptible de una lectura inferencialista (Brandom,
2001). De este modo, creemos que llegaríamos a comprender, parcialmente, el con-
tenido de los recuerdos de percepción, porque no nos concentramos en la cuestión
fenomenológica. La importancia de esta tesis es que, de ser admitida, nos ayudaría a
establecer si hay un holismo de recuerdos fácticos, con base en el cual un hablante
podría dar razones para justificar sus recuerdos. Esto es que, para hablar del conteni-
do proposicional de un recuerdo fáctico, debe recurrirse al contenido proposicional
de otros recuerdos fácticos. El orden que aquí seguimos es el siguiente. En la Sección
1, exponemos “recuerdo que p” y “recuerdo a”. En la Sección 2, introducimos algunas
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observaciones sobre el inferencialismo de Brandom. En la Sección 3, argumentamos a
favor de nuestra tesis.
Palavras-chave: Recuerdos. inferencialismo. Contenido proposicional. Norman Mal-
colm. Robert Brandom.
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Foucault e o sujeito do (neo)liberalismo

Jéssica Erd Ribas
Estudante de Doutorado — Universidade Federal de Santa Maria

erd.jessica@gmail.com

O filósofo francês Michel Foucault em suas teorizações sobre processos de subjetivação
e governamentalidade nos oferece gradientes de leitura para compreender a emergên-
cia do (neo)liberalismo e a construção do sujeito liberal. Em seu Curso “Nascimento
da Biopolítica” (1979), Foucault analisa dois modelos liberais da governamentalidade
moderna, o modelo liberal norte-americano e o modelo liberal do Estado alemão pós-
guerra, a fim de demonstrar que a racionalidade política norte-americana é radical em
relação aos princípios fundantes do liberalismo alemão. A partir dessa análise ele nos
oferece elementos para pensar o mundo e a política contemporânea. Nosso intuito,
no presente texto, concentra-se em apresentar elementos de funcionamento das re-
lações de governo ditos “liberais” que capturam os corpos dos sujeitos, criando um
ethos radical que coordena a vida social. Assim, apresentaremos algumas notas sobre
a biopolítica foucaultiana a fim de desenvolver um arcabouço argumentativo que nos
permita apresentar algumas redes de sujeições da governamentalidade na construção
do sujeito do (neo)liberalismo no mundo contemporâneo.
Palavras-chave: Governamentalidade. Biopolítica. Neoliberalismo.
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Da lógica à física: interpretando a mecânica quântica

Joanne Simon Flausino
Estudante de Doutorado — Universidade Federal de Santa Catarina

aporia.jogreen@gmail.com

Raoni Wohnrath Arroyo
Estudante de Doutorado — Universidade Federal de Santa Catarina

raoniarroyo@gmail.com

O que chamamos usualmente de “mecânica quântica” tem várias interpretações. Esse
fato se encontra amplamente presente na literatura tanto científica quanto filosófica.
É amplo o debate filosófico quanto a interpretações de teorias. Todavia, interpreta-
ções de teorias axiomatizadas. Será que poderíamos usar o conceito de interpretação
da mesma forma quando tratamos da mecânica quântica? Pensamos que o que cha-
mamos de uma “interpretação da mecânica quântica” ainda não é um conceito esta-
belecido ou adequadamente delimitado. O que seria “uma interpretação da mecânica
quântica”? Seria algo como uma correspondência entre aspectos teóricos e empíricos
da teoria à lá abordagem sintática de teorias científicas? Seria similar a uma função
que percorre domínios de uma estrutura, como é acontece na abordagem semântica?
Argumentamos que o caso da mecânica quântica é sui generis, e não se adéqua às ca-
racterizações tradicionais acerca das teorias científicas. Não deve, portanto, seguir os
parâmetros do conceito de “interpretação” calcado em tais abordagens. Afirmamos
isso, porque a mecânica quântica não é uma teoria completamente axiomatizada, não
é uma teoria stricto sensu, conforme entendemos na área de lógica. As tentativas de
axiomatização da mecânica quântica frequentemente pressupõem muitas outras teo-
rias também ainda não formalizadas. Consideramos o que usualmente chamamos de
“mecânica quântica” de teorias informais, também chamadas de modelos ou formalis-
mos matemáticos. Assim, o questionamento permanece sobre o que seria uma inter-
pretação da mecânica quântica. Da lógica à física, sugerimos que uma interpretação
da mecânica quântica surge da resolução de problemas nos fundamentos de sua for-
malização matemática. Em especial, o problema da medição. É a partir de diferentes
propostas para solucionar o problema da medição que passam a surgir diversas inter-
pretações da mecânica quântica – cada qual adereçando vários outros problemas fun-
dacionais subsidiários, como determinismo, causalidade, por exemplo. Cada proposta
de interpretação da mecânica quântica acaba por adotar características convenientes
para solucionar certos problemas, mas acaba também por renunciar aspectos às vezes
muito onerosos à sua configuração. Defendemos que cada interpretação vinculada ao
mesmo formalismo matemático da mecânica quântica deva ser considerada uma “te-
oria” distinta, caso tenhamos em mente as caracterizações sintática e semântica para
representar a teoria em termos tão formais quanto possível.
Palavras-chave: Interpretação da Mecânica Quântica Não-Relativista. Abordagem sin-
tática. Abordagem semântica;. Problema da Medição. Teoria científica.
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O terror geoespacial e os domínios moleculares do
vestígio

João Paulo Zarelli Rocha
Estudante de Mestrado — Universidade Federal de Santa Catarina

jpzarelli@gmail.com

Estar em trânsito não é o mesmo que em transe. Estaria certo Roberto Schwarz, que
desde 67 nos avisa sobre um tempo brasileiro que não chega? Cada vez mais, esta terra
nos compele a técnica Ludovico: assistimos, atônitos, a distopia por vir. Besouros pas-
sam a ser chamados de pragas. Nem os fitó- e saprófagos, decompositores de plantas
que são só um perigo ao agricultor quando no estágio larval, são poupados. Como os
vagalumes em Roma – diagnóstico de Pasolini –, os besouros somem da região central
do Paraná. Resgatá-los requer um trabalho a partir de vestígios: fotografias, recontos, a
memória do proponente desta apresentação, etc. Esta passagem pela memória, acredi-
tamos, é justo o que falta à vivência neoliberal contemporânea, o principal fomentador
do transe, o principal paralisador que não cessa suas atividades para afirmar senão o lu-
cro. O território sobre a terra. Imperializa-se o autóctone de maneira dirigista, através
de coligações. Tenta-se apagar o vestígio através da delimitação geoespacial, desterri-
torializar (sucatear) a “geofilosofia”. Em outras palavras, à pergunta “seria a Grécia o
território da filosofia?” é anexada a simplificação: “a universidade é este território”, por
isso ela é atacada. Assim, não basta adotar uma posição analítico-formalista e analisar
a vivência neoliberal como tendo sua gênese no fascismo, em específico, o austríaco.
É necessário ataviar o vestigial ao pensamento, à terra, e remobilizar o movimento, a
experiência, acreditar que é possível quebrar o transe. Estas são as propostas das “Três
ecologias” e da “Revolução molecular” de Guattari, que colocamos em diálogo com as
remontagens de Carlo Ginzburg, para quem o vestígio, em especial a medicina vestigial
pré-iluminista, é a palavra-chave da literatura policial. Diríamos que não só a policial,
mas também a insólita. Com estas interseções, temos como objetivo trazer uma ques-
tão contemporânea, a questão agrária, do nosso objeto de pesquisa do mestrado, a re-
vista de literatura popular “Weird Tales” (1923-1954) – que tem como principais colabo-
radores campesinos e campesinas brancas que tinham suas obras publicadas no polo
da manufatura estadunidense, a Filadélfia – até os sujeitos que se busca transformar
em vestígio: o trabalhador da universidade; o sem-terra; dentre outras subjetividades
desterritorializantes.
Palavras-chave: Reforma agrária. Campesinato. Agenciamento e montagem. Litera-
tura insólita. Soberania popular.
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Objetividade entre parênteses: uma análise crítica a
partir de Humberto Maturana

João Willian Stakonski
Estudante de Doutorado — Universidade Federal de Santa Catarina

willianstakonski@hotmail.com

Pretendemos aqui explicitar e discutir argumentos levantados por Humberto Matu-
rana, neurobiólogo e filósofo chileno, em colaboração com Francisco Varela, acerca
do problema da objetividade do conhecimento científico, que ganharam destaque ao
longo do século XX nos campos da epistemologia e da filosofia da ciência, assim como
delinear algumas consequências teórico-práticas de se assumir esta postura. Para Ma-
turana, seguindo o que podemos identificar como uma modalidade de naturalização
da epistemologia (ou uma biologia do conhecer), a chamada objetividade sem parên-
teses é fruto de uma concepção equivocada acerca dos fenômenos do conhecimento,
da experiência e da cognição do sujeito conhecedor, o observador, pois ignora os as-
pectos biológicos deste. O biólogo chileno parte da ideia de que “tudo o que é dito, é
dito por um observador”, sendo este observador um ser vivo inserido na linguagem –
em especial, nós, seres humanos. Por sermos sistemas biológicos, é nossa estrutura fi-
siológica/neuronal que determina as capacidades e possibilidades da experiência e da
cognição. O observador não possui um acesso privilegiado à realidade que lhe garanta
que suas experiências e proposições correspondam a algo no mundo, pois seu sistema
nervoso, a partir do qual surge o fenômeno da cognição, é operacionalmente fechado,
sem qualquer garantia de correspondência com uma realidade externa. O caminho al-
ternativo, que atenta a este substrato biológico, é o que se chama de objetividade entre
parênteses, implicando que a existência dos objetos se dá a partir da ação do observa-
dor sobre sua experiência a partir de sua linguagem, distinguindo nela objetos e inte-
ragindo com eles. Qualquer relação entre cognição e alguma realidade independente,
contudo, é apenas casuística: tudo o que ocorre em nossa cognição, em nosso sistema
nervoso, é interno a ela/ele, não havendo qualquer referência a um mundo exterior ou
pretensão de que os objetos distinguidos sejam reais em si mesmos. Pelo contrário,
parte-se da percepção de que ilusão e realidade sejam indistinguíveis, suposição apoi-
ada em experiências cotidianas e científicas. Desse modo, noções como explicação,
conhecimento, observação e aprendizagem adquirem significados que atentam para a
condição corporal e biológica dos sujeitos conhecedores, remetendo a esta mudança
de perspectiva em relação à objetividade. Explicações definem-se como reformulações
da experiência aceitas por um observador, e o consenso, inclusive científico, torna-se
possível pelo estabelecimento comum de critérios para a aceitação destas explicações.
A possibilidade da aprendizagem, seja individual ou coletiva, encontra também seu
fundamento na forma de uma congruência entre a transformação da estrutura cogni-
tiva de um ser vivo – que define sua forma de interagir com o mundo – e as variações
do próprio meio. Em resumo, caso o “mundo interno” de um organismo o leve a agir
de modo deletério para si, ele perderá esta congruência e, provavelmente, perderá a
própria vida.
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Palavras-chave: Epistemologia. Biologia do conhecer. Objetividade. Realismo cientí-
fico.
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Objeção à inconsciência: da desobediência civil à rebelião

Jordan Michel-Muniz
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Esse ensaio integra um Manifesto pela rebelião, pesquisa ainda em andamento. Nele
aponto a necessidade da insurreição pela insuficiência da desobediência civil e da não
violência frente a problemas conexos que ameaçam as massas populares: crise climá-
tica, desdemocratização e migrações, tendentes a gerar genocídios globais e fome pan-
dêmica. Analiso tais desordens noutro lugar; agora discuto formas de resistência, não
o que a faz imperiosa. Objeção à inconsciência – a qual defino como oposição ativa
à incúria com o que é danoso à sociedade – exige disposição para negar ao Estado o
monopólio da violência, atitude cuja base normativa eu elaboro em texto específico.

Parto da reconstrução de argumentos de Thoreau quanto à desobediência civil, e
lembro como Gandhi usou tal tática de confronto político. Thoreau encontrou na mata
refúgio e provisões que lhe permitiram evadir-se do modo de vida que condenava. Hoje
nem os povos da floresta escapam aos incêndios criminosos e à destruição ambiental
decorrente do aquecimento planetário. Ele aceitava ser preso por desacatar leis in-
justas, enquanto atualmente Estados agridem manifestações da cidadania e prendem
quem reivindica proteções garantidas constitucionalmente. De Thoreau a Gandhi vai-
se do protesto individual à contestação coletiva.

Em passo intermediário apresento noções de Arendt ligadas ao tema em debate,
mais divergindo que anuindo. Concordo que a distinção essencial entre desobediência
civil e rebelião é essa admitir a violência, e aquela, não. Mas recuso restrição imposta
por Arendt quanto a movimentos sociais não deverem fundar a ação conjunta na ideia
de cada pessoa ser objetora de consciência. Porém acolho sua visão de que consen-
tir em se submeter à autoridade política envolve o direito à dissidência, especialmente
quando governos não cumprem condições básicas do pacto social, entendido como
acordo tácito. Esse jogo de aquiescências e discordâncias torna profícuo recorrer a
Arendt como etapa de transição no presente estudo.

Na última seção arrolo razões para descrer dos mecanismos reguladores nas assim
chamadas democracias, e depois proponho a rebelião como única opção corretiva para
evitar o ecocídio e suas consequências, notadamente os três problemas citados no pa-
rágrafo inicial. Deve-se opor objeção à inconsciência do poder econômico-político, e
combater a cegueira destrutiva do capital, que desdenha a humanidade e a natureza.
Esse trecho da exposição ampara-se em Stengers, desde o conceito de objetor de cres-
cimento, análogo ao de objetor de consciência, com aquele insuflando conteúdo nesse,
até a ironia de assinalar “que seria inútil nos metermos em questões que nos afetam”.
Daí o apelo à insurreição popular, provocativamente fundamentada em Locke. Sobram
motivos para revolta ante uma ordem social que desconsidera a maioria. Rejeitando
as guerras e atuando pelos direitos civis, Howard Zinn dizia que “o problema não é a
desobediência civil, mas sim a obediência civil”. Apoiado em Maeckelbergh, concluo
indicando lutas sociais contemporâneas, da revolução zapatista (1994) e da batalha de
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Seattle (1999) a ataques recentes promovidos por organizações ‘altermundialistas’, e
sustento ser imprescindível uma rebelião global em defesa da vida e de justiça social.
Palavras-chave: Rebelião. Objeção à inconsciência. Desobediência civil. Objeção de
consciência. Movimentos sociais.
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Um dos princípios mais conhecidos em Lógica é a chamada “Redução ao Absurdo”
(RaA). De modo geral, esse princípio está estritamente relacionado com o comporta-
mento da negação do sistema que o introduz. Assim, em diferentes sistemas, com co-
nectivos de negação que se comportam de modos diferentes, uma versão diferente da
RaA é adotada. Por exemplo, na Lógica Clássica (L P C ) temos o postulado

(RaAC) p cαÑβqÑ pp cαÑ cβqÑαq

de modo que o comportamento sintático da negação clássica ( c ) satisfaz os princí-
pios do Terceiro Excluído, Não-Contradição, Introdução e Eliminação da Dupla Nega-
ção como também o Ex Falso. Em seu aspecto semântico a negação clássica se com-
porta como um operador de contradição, i.e., uma fórmula α e sua negação clássica,
 cα, nunca têm o mesmo valor-de-verdade sob uma mesma valoração.

Na Lógica Paraconsistente (C1), por outro lado, a RaA pode ser expressa pelo se-

guinte postulado (onde α˝
def
“ ppα^ pαq):

(RaAP) β˝ÑppαÑβqÑ ppαÑ pβqÑ pαqq

A negação paraconsistente ( p ) se comporta sintaticamente satisfazendo os prin-
cípios do Terceiro Excluído e Eliminação da Dupla Negação, mas não satisfaz o prin-
cípio da Não-Contradição, Introdução da Dupla Negação e o Ex Falso. Em seu as-
pecto semântico a negação paraconsistente se comporta como um operador de sub-
contrariedade, i.e., uma fórmula α e sua negação paraconsistente, pα, poder ambas
ter valor designado (verdadeiro) sob uma mesma valoração, mas nunca ter ambas va-
lor não-designado (falso). Nesse sistema podemos então introduzir um operador cha-

mado de “negação [paraconsistente] forte” ( cα
def
“α˝^ pα), cujo o comportamento

equivale a negação clássica. Através desse operador podemos então reescrever RaAP
do seguinte modo:

(RaAP) pαÑβqÑ ppαÑ cβqÑ pαq

Na Lógica Paracompleta (P1), por outro lado, a RaA pode ser expressa pelo seguinte

postulado (onde α‚
def
“α_ qα):

(RaAQ) α˝ÑppαÑβqÑ ppαÑ qβqÑ qαqq

A negação paracompelta ( q ) se comporta sintaticamente satisfazendo os princí-
pios da Não-Contradição, Introdução da Dupla Negação e o Ex Falso, mas não satis-
fazendo os princípios do Terceiro Excluído e Eliminação da Dupla Negação. Em seu
aspecto semântico a negação paracompleta se comporta como um operador de con-
trariedade, i.e., uma fórmula α e sua negação paracompleta,  qα, podem ambas ter
valor não-designado sob uma mesma valoração, mas nunca ter ambas valor designado.
Nesse sistema podemos também introduzir um operador chamado de “negação [para-

completa] forte” ( cα
def
“α‚^ qα), que equivale a negação clássica, e reescrever RaAI :



44 Programa Geral

(RaAI) pαÑβqÑ ppαÑ qβqÑ cαq

Nesses três sistemas obtemos três operadores de negação diferentes – tanto em seus
aspectos sintáticos quanto semânticos. Em um sistema que permita tratar dessas três
negações, quais são as formas de RaA que podemos obter como teorema? Haveria al-
guma formulação minimal da RaA que deve ser satisfeita?
Palavras-chave: Redução ao absurdo. Negação. Filosofia da lógica. Lógica clássica.
Lógicas não-clássicas.
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A guerra de baixa intensidade contras as comunidades
zapatistas de Chiapas-México

Leandro Marcelo Cisneros
Estudante de Doutorado — Universidade Federal de Santa Catarina

leo_cis@yahoo.com.br

Uma maneira de entender o conflito político-militar que vem acontecendo desde 1º
de janeiro de 1994 no sudeste de Chiapas-México, protagonizado pelas comunidades
rebeldes zapatistas em resistência e o Estado mexicano, é a partir da tensão entre duas
dimensões da vida dos seres humanos em sociedade, a saber: a guerra e a política.
Esta é a relação que sugiro como chave de leitura para entender dito conflito, princi-
palmente, para compreender as condições em que as/os zapatistas decidiram fazer a
política e não a guerra, nesse mesmo janeiro, após doze dias de guerra franca, e até os
dias de hoje. Nesse sentido, este texto explora a redefinição da guerra elaborada pelo
governo federal mexicano e o estadual de Chiapas contra as comunidades zapatistas
rebeldes em resistência, no que se conhece com o nome de guerra de baixa intensidade
(GBI). Tal reconceituação e reposicionamento político-militar do Estado mexicano (e
setores que o apoiam) é uma reação à redefinição de luta social proposta anteriormente
pelas/os zapatistas, no que se conhece como guerra de redes sociais.
Palavras-chave: Zapatismo. Guerra de Baixa Intensidade. Política. Rebeldia.
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Pode a filosofia experimental contribuir à filosofia
tradicional?

Luana Francine Nyland
Estudante de Mestrado — Universidade Federal de Santa Catarina

luana.nyland@hotmail.com

A relação entre a filosofia experimental e a filosofia tradicional é geralmente apresen-
tada como sendo uma relação conturbada. Essa hostilidade advém, em grande parte,
do trabalho daqueles filósofos experimentais que estão dispostos a afirmar, através
de estudos empíricos, que a prática filosófica tradicional encontra-se alicerçada sobre
uma base muito frágil. A estratégia metodológica por trás de tal prática, que é o alvo dos
ataques dos experimentalistas, é aquela em que intuições advindas de casos hipotético
são usadas para corroborar certas alegações e concepções filosóficas. O papel dessas
intuições é servir de evidências na prática filosófica tradicional. E podemos encontrar
esse tipo de estratégia no centro de alguns dos trabalhos mais importantes da filoso-
fia da linguagem, da mente, na metafísica e na ética, por exemplo. Na epistemologia, o
exemplo mais famoso é contraexemplo de Edmund Gettier (1963), em objeção à defini-
ção tradicional de conhecimento. Contudo, alguns filósofos experimentais alegam ter
encontrado evidências empíricas de que tais intuições apresentam uma instabilidade
preocupante para servir de evidência à filosofia e que, por isso, deveria ser abandonado
esse modo de fazer filosofia. Mas não podemos nos deixar enganar e acreditar que a
filosofia experimental como um todo acredita que isso deva ser o caso, ou ainda que
tal movimento é oposto à filosofia tradicional. Mesmo que ambas possuam métodos
distintos, isso não quer dizer que elas são incompatíveis, ou que devemos priorizar o
trabalho de uma em detrimento da outra. Até porque, trabalhos recentes em filosofia
experimental trazem resultados mais otimistas aos desafios iniciais e buscam reconci-
liar o trabalho de filósofos tradicionais e experimentais. Levando isso em considera-
ção, o objetivo desse trabalho será apresentar algumas considerações sobre os projetos
em filosofia experimental que buscam trazer contribuições às investigações filosóficas,
permitindo com que os resultados de seus trabalhos possam ser um complemento à
filosofia como é tradicionalmente concebida.
Palavras-chave: Filosofia experimental. Filosofia tradicional. Intuições. Evidência.
Casos hipotéticos.
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A consciência de classe da malandragem carioca

Lucas Lipka Pedron
Estudante de Doutorado — Universidade Federal do Paraná

llpedron1212@gmail.com

Nessa pesquisa buscamos abordar o malandro carioca, enquanto figura social, como
uma classe social que emerge a partir da negação do papel do negro na sociedade cari-
oca, e cuja consciência social o configura como elemento de contraposição a demarca-
ção do papel social marginalizado que determina histórica e socialmente sua presença
no mundo.

Para tanto, partiremos da definição de classe e consciência de classe proposta por
Lukács, em História e Consciência de Classe (1923). A partir dessa conceitualização,
entraremos em alguns detalhes da ética e da etiqueta da malandragem carioca, que
demarcam uma unidade enquanto classe a partir das formas como se identificavam
como malandros; concomitante a essa análise, confrontarmos a configuração histó-
rica do malandro com a sua representação na cultura popular em músicas de samba
– particularmente de sambas da época, em especial os de composição de malandros
cariocas.

Por começo, Lukács define a consciência de classe como uma inconsciência da situ-
ação econômica, histórica e social que determinam a própria vida; e que determinam
essa vida conforme uma classe. Por classe não se pode entender uma determinação de
agrupamento de indivíduos a partir um recorte de renda ou riqueza; nem tampouco
uma divisão entre proletários e donos de meios de produção satisfaz a compreensão de
classe. Classe denota uma posição social, ocupada conforme a posição que se ocupa
no processo de produção. Mais do que isso, uma posição social mesmo que não ocupe
uma posição no processo de produção.

Uma recusa ao trabalho, como uma das características fundamentais da malandra-
gem, colocaria a figura do malandro mais perto do chamado lumpemproletariado do
que de uma classe social, tal qual um certo amálgama chamado de proletariado. No
entanto, a própria posição a margem dos postos de trabalho, e os trabalho ilegais rea-
lizados pela malandragem demarcam sua posição social, e determinam sua existência
como classe.

Assim, ao colocar o malandro como uma classe social, dotada de objetivos e interes-
ses específicos, com uma consciência de classe específica, buscamos compreensão dos
conflitos sociais brasileiros atuais a partir de um prisma conceitual marxista, particu-
larmente lukacsiano, que permite compreender as diversas demarcações identitárias
a partir da contraposição às determinações impostas pelo capitalismo, como sistema.
Ou, nas palavras de Lukács, de compreender como a forma mercantil busca destruir e
recriar toda manifestação vital a partir de sua imagem.
Palavras-chave: Lukács. Marxismo. Classe. Consciência de classe.
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A necessidade de uma metafísica da natureza em Kant

Ludmila Aster Souza Gomes
Estudante de Mestrado — Universidade Federal de Minas Gerais

ludmilaasters@gmail.com

Com essa comunicação, pretendo apresentar os resultados parciais da minha pesquisa
atual, que realizo em virtude da redação de minha dissertação de mestrado, onde busco
refletir acerca da filosofia kantiana da natureza. Mais especificamente, compreender
como os princípios a priori do entendimento puro, apresentados por Kant na Crítica
da Razão Pura, se aplicam de fato aos objetos da experiência tomando como base a
aplicação que o próprio Kant realiza desses princípios aos objetos da ciência newto-
niana em sua obra Princípios Metafísicos da Ciência da Natureza. E, em particular,
analisar como dessa aplicação resultam novos princípios metafísicos específicos para
as leis da mecânica newtoniana. Tendo em vista esses objetivos, é preciso compreen-
der a necessidade que se faz de uma metafísica da ciência da natureza. A obra Princí-
pios Metafísicos da Ciência da Natureza (17863) pertence ao período crítico da filosofia
kantiana, e foi escrita justamente entre as duas edições da Crítica da Razão Pura. Ela
possui uma importância especial na elucidação de questões muito importantes da pri-
meira Crítica de Kant pois, sua redação está diretamente implicada em algumas das
grandes diferenças entre os textos das duas edições da CRP. Ela possui ainda um pa-
pel significativo no sistema crítico kantiano como um todo por fornecer uma aplicação
dos conceitos e princípios sintéticos a priori da CRP. A obra parte de dois pontos funda-
mentais: o primeiro deles é justamente a ciência newtoniana e o segundo, a metafísica
da natureza no escopo da filosofia kantiana. A argumentação de Kant no Prefácio dos
PMCN, em favor da necessidade de uma ciência da natureza começa com a enumera-
ção de três modos de se compreender a natureza: i) é possível compreender a natureza
descrevendo-a, ordenando sistematicamente os fatos conhecidos acerca dela – o que
ele chama de “doutrina histórica da natureza”; ii) compreendê-la como “história da
natureza” o que é o mesmo que expor os fatos (acima mencionados) situando-os no
tempo e no espaço; por fim, iii) compreendê-la como ciência da natureza. O ponto
aqui é, portanto, a compreensão racional da natureza a partir de leis a priori que regem
a experiência – a ciência da natureza.
Palavras-chave: Kant. Filosofia da ciência da natureza. Newton. Ciência newtoniana.
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Espiritualidade: uma análise dos principais teóricos da
filosofia atual sobre o tema

Marco Aurélio Corrêa Martins
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

marcoaureliocorreamartins@gmail.com

Espiritualidade é um nome comumente relacionado à religião. De fato, a religião trata
de aspectos relativos a uma faceta humana geralmente relegada ao campo da fé e das
crenças. No entanto, o tempo atual nos permite perceber características específicas
de um fenômeno relativo a posições e ações humanas, cuja realidade se refere a reali-
dades pouco concretas e, principalmente, a justificações de atos, pensamentos e deci-
sões cuja explicação não estão numa objetividade imediatamente observável. À guisa
de definir uma espiritualidade que possa perpassar explicações religiosas, mas, sobre-
tudo, explicações ateias ou não religiosas, faz-se necessário compreender uma forma
humana de se relacionar com a sociedade, a humanidade e consigo mesma, pouco
permeável a um utilitarismo ou mesmo à teologia, ou uma racionalidade tipicamente
ocidental. Uma definição de espiritualidade que possa explicar fenômenos humanos
não restritos à religião, embora não excluindo-a, mas atinente a aspectos da humani-
dade tipicamente desinteressados dos resultados e, principalmente, gratuitos na oferta
ou custeados pelo ofertante sem intenção de reciprocidade ou de pactualidades soci-
ais e outras. O termo espiritualidade é moderno. Segundo Vouchez (1995) não vamos
encontra-lo, por exemplo, nos medievais aos quais ele se refere. Mas, seus estudos,
permitem compreender aquilo que se chamou espiritualidade tem história e tempo-
ralmente é modificado conforme a sociedade religiosa medieval buscou encontrar res-
postas para suas aflições e sua fé. Comte-Sponville (2016) deixou claro que uma espiri-
tualidade não pode pertencer exclusivamente ao mundo religioso, procurando descre-
ver uma espiritualidade ateia. Ferry (2012), por sua vez, nos remete estritamente à filo-
sofia ao propor uma “revolução do amor”. Mas, com Corbi (2010), temos uma compre-
ensão mais ampliada da historicidade daquilo que chamou de espiritualidade, ultra-
passando a definição estritamente medieval de Vouchez, sem prejuízo dessa, atingindo
uma definição na qual o humano, em sua relação com a natureza e com a sociedade
humana, buscar superar ou modificar todas as situações limites levando-nos a uma vi-
são transformadora da cultura, da sociedade e mesmo do mundo físico-biológico ao
qual estamos, inexoravelmente vinculados.
Palavras-chave: Espiritualidade. Espiritualidade e religião. Espiritualidade e filosofia
do ser.
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Filosofia ecofeminista: ética, política e epistemologia

Maria Alice da Silva
Doutora — Universidade Federal de Santa Catarina

Ilze Zirbel
Estudante de Pós-Doutorado — Universidade Federal de Santa Catarina
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Janyne Sattler
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O ecofeminismo pode ser definido como um conjunto de teorias e práticas interconec-
tadas que abrangem os estudos animal, ambiental e feminista, unidos pelas catego-
rias fundamentais de suas abordagens: mulheres, animais e natureza. A partir de uma
perspectiva interseccional, os ecofeminismos abrangem também outros indivíduos e
minorias políticas. Nesse campo de estudos interdisciplinares, a filosofia ecofeminista
explica que a relação entre essas categorias é estabelecida por meio de uma lógica de
dominação – inserida em uma estrutura conceitual opressora – que permeia todos os
“ismos” de dominação: sexismo, racismo, especismo, dentre outros. Nesse sentido,
evidenciam-se diferentes formas de conexão entre mulheres, animais e natureza, se-
jam elas empíricas, conceituais, éticas, políticas ou epistemológicas, por exemplo.

A atualidade do pensamento ecofeminista se evidencia diante de cenários de vio-
lências diversas e problemas ambientais que afetam humanos, animais e natureza. Por
exemplo, a agência da ONU para refugiados/as estimou que, até 2050, deverá haver
entre 25 milhões a 1 bilhão de refugiados/as climáticos, ou seja, pessoas que precisa-
rão imigrar ou se deslocar como resultado das mudanças climáticas. A partir de uma
perspectiva interseccional, além de considerar os/as humanos/as que precisam se des-
locar e imigrar, ecofeministas têm uma visão mais ampla desses problemas e incluem
na consideração moral e política os animais e ecossistemas que também sofrem esses
impactos.

É urgente a importância em pensar os problemas morais e políticos relacionados
também com a natureza. Não podemos mais deixar a questão da nossa relação com
o meio ambiente de maneira secundária. Ela deve ser pensada de maneira integrada
ao nosso relacionamento com o mundo. Para além disso, a nossa relação de domina-
ção e exploração da natureza explica a maneira como nos apropriamos do corpo do
outro e dominamos através de muitas hierarquias de poder aquele que se apresenta
mais vulnerável: seja o imigrante, o pobre, a mulher, a trans e também animais de ou-
tras espécies. Portanto, é função de quem faz filosofia da moralidade pensar a nossa
relação com o mundo de maneira mais ampla, uma vez que não há justificativas para
deixarmos de fora aqueles que co-habitam o espaço conosco e toda a natureza que
proporciona uma vida boa para ser vivida.

O objetivo da proposta é compor uma mesa temática na qual sejam abordados dife-
rentes aspectos da filosofia ecofeminista, especialmente nos campos da ética, política
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e epistemologia, a fim de: a) contribuir com uma revisão da própria história da filoso-
fia, a qual invisibilizou as contribuições das mulheres (em especial, das feministas) e
as que concernem os animais e a natureza; e b) demonstrar a relevância e o potencial
dos ecofeminismos para construir relações justas e que respondam adequadamente
aos problemas e crises socioambientais contemporâneos.
Palavras-chave: Filosofia ecofeminista. Ética do cuidado. Direitos animais. Direitos
humanos. Epistemologia ecofeminsta.
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Corpo microcósmico – a duração como política da
experiência

Mário Gastão Cipriano Netto
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O que tem início aqui, com essas palavras, não é nada mais do que a representação
concreta de uma investigação que dura. Seja aquilo que a história da filosofia consti-
tuiu como razão ou o que os estudos da psicologia chamaram eu, a experiência com
o mundo acontece com corpo. Orientada por um corpo em estado de dança, um su-
jeito vivo e em relação com o mundo o que estas formas sobre a superfície anunciam
é apenas um rastro impreciso da experiência móvel de um mundo em devir. No texto,
as cronologias sucessivas das letras constroem palavras e permite a configuração de
discursos. Agora. E aqui. É pensando nos discursos mobilizados e mobilizantes pelo
corpo, pelo conceito e pela mobilidade, que nos interessa investigar os processos de
criação estética de mundo.

Nossos esforços se debruçam, portanto, sobre corpo como uma imagem movente e
investiga as implicações da tendência platônica da percepção humana em nossa expe-
riência com a mobilidade. Um corpo em transformação na experiência com o universo:
ele cresce e envelhece na medida em que conserva as experiências do movimento de
sua própria existência. Identificando que a relação estabelecida com a percepção da
mobilidade tem implicações diretas processo evolutivo de uma humanidade a experi-
ência com o tempo concebe-se como um acontecimento social que se inclina a operar
apoiado na fixidez e no espaço.

A tendência à espacialização da experiência com mobilidade é investigada na con-
ceituação filosófica e é pensada como um processo de colonização de subjetividades.
Um corpo é uma organização material de um universo coerente, um mundo é um con-
junto de movimentos que operam essas estruturas. O corpo é a própria capacidade de
provocar deslocamentos. Das menores partículas até as grandes ideias, dos corpos em
confronto nas ruas e fora da atmosfera, um corpo é aquilo capaz de mobilizar existên-
cias.

O conceito de duração Henri Bergson apresenta uma experiência vertiginosa da re-
alidade móvel quando se desprende de qualquer exigência espacial é assumido como
uma política cinética dos corpos no mundo. Sensibilizado pela força estética da arte,
a dança mobiliza o corpo em diversos níveis: do social ao sensível, do anatômico ao
histórico. Instalada num estado de iminência de ser, no limiar entre o que já se foi e a
própria possibilidade de vir a ser, ela se consuma num estado de derivação indefinido
que expõe outra coisa senão o próprio movimento da existência.
Palavras-chave: Corpo. Mobilidade. Tempo. Existência. Filosofia.



Programa Geral 53

Gênero e espanto

Mateus Gustavo Coelho
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Este trabalho pretende traçar uma relação entre a recente abertura acadêmica da Filo-
sofia para os estudos feministas no Brasil e de como estes, em grande parte, têm sido
responsáveis por colocar novos desafios ao ato de filosofar a partir das possibilidades
trazidas pela discussão das interações entre a categoria gênero, com os estudos de afe-
tos, emoções e cuidado. Ao trazer os afetos e emoções, ligados ao gênero, para a dis-
cussão nas Ciências Humanas e na Filosofia, os estudos feministas buscam estabelecer
relações com partes da vida humana que durante séculos foram deixadas de lado no
pensamento filosófico. Temas como a relevância das emoções, o cuidado com o outro
e os afetos cada vez mais se fazem presente dentro dos espaços de debate. Quando os
discursos de sujeitos femininos (mulheres) tomam espaço e adentram o discurso da
filosofia disciplinar, trazem consigo suas experiências subjetivadas. Experiências estas
marcadas por gênero e este gênero marcado pela lógica discursiva dualizada e hierár-
quica, que entende o discurso destes sujeitos femininos como intrinsecamente ligado
às emoções. A partir destas experiências que o conhecimento abre-se à diferentes pos-
sibilidades, dando cada vez mais espaço às subjetividades, às emoções e aos afetos. Os
estudos feministas não apenas ampliaram as temáticas possíveis dentro da academia,
como também propiciaram diferentes possibilidades de escrita ao dar ênfase as subje-
tividades. Ao apostar apenas na racionalidade, deixando de lado o caráter emocional, a
filosofia disciplinar abandonou uma de suas partes constitutivas, o espanto. Ao incor-
porar os estudos feministas, a filosofia dá novamente espaço às emoções, abrindo-se à
possibilidade de afetar-se com o mundo. A abertura da filosofia disciplinar aos femi-
nismos e aos estudos de gênero, abriu também a possibilidade de que outros discursos
adentrassem ao modelo de se fazer filosofia na academia. Estes discursos repletos de
subjetividades, emoções, afetos e cuidado. Defendemos também que uma filosofia
para ser completa necessita da união de vozes complementares, de formas diferentes
de encarar o mundo, de abrir-se ao espanto. Partindo de uma análise bibliográfica de
autoras que pesquisam o cuidado e o papel dos afetos e emoções, defendemos aqui
que os estudos feministas ao trazerem estes temas como categorias de análise trazem
consigo o próprio ato de espantar-se e de afetar-se com o mundo.
Palavras-chave: Subjetividades. Emoções. Afetos. Cuidado. Feminismos.
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Montaigne diante da censura: o problema da fortuna e o
problema teológico

Mateus Masiero
Estudante de Doutorado — Universidade Estadual de Campinas

matthaeus_masierus@yahoo.com.br

Em 1581, cerca de um ano após a publicação da primeira edição dos Ensaios, Mon-
taigne fora convocado a uma entrevista em Roma, cujo objetivo era que tal obra fosse
submetida à apreciação dos censores pontificais. Dessa apreciação resultaram algu-
mas objeções por parte das autoridades eclesiásticas, das quais nos interessa particu-
larmente uma: a censura ao uso da palavra “fortuna”, frequentemente empregada por
Montaigne nos Ensaios. Segundo os censores, a palavra seria inapropriada do ponto
de vista teológico e deveria ser substituída por “Providência divina”. Montaigne, no
entanto, não obedecera à recomendação: nas edições posteriores de sua obra, além
de não realizar as substituições, ele ainda acrescentou um grande número de passa-
gens em que figuram novas ocorrências do termo censurado. Posto isso, nosso obje-
tivo nesta comunicação será mostrar que tal desobediência se deve a questões funda-
mentalmente teóricas. Por um lado, Montaigne afirma se abster de fazer correções nos
Ensaios, uma vez que seu compromisso é retratar o devir, e não o “ser” das coisas, de
modo que seu autorretrato seja o mais espontâneo e verídico possível. De outro lado,
acreditamos que o filósofo entendia a fortuna como algo distinto da Providência cristã;
de modo que não haveria sentido, para ele, em realizar as substituições recomendadas
pelos censores, já que se tratam de noções diferentes. Assim, a discussão sobre a for-
tuna e sua influência sobre os assuntos humanos acaba por enredar Montaigne em um
problema tanto filosófico, quanto teológico, uma vez que o autor se vê diante da neces-
sidade de esclarecer alguns pontos de seu pensamento, a fim de justificar as escolhas
de sua escrita. A partir da leitura dos capítulos “Que é preciso sobriedade no aventurar-
se a julgar as decisões divinas” (I, 32) e “Das orações” (I, 56) (sobretudo dos acréscimos
realizados a este último), pretendemos mostrar o entrelaçamento entre os menciona-
dos aspectos da filosofia montaigniana, a saber: a intenção de retratar o devir de todas
as coisas, e a distinção entre fortuna e Providência cristã; bem como a preocupação do
autor em justificar, a partir de tais discussões, sua desobediência em relação à censura.
Palavras-chave: Fortuna. Providência cristã. Censura. Ensaios de Montaigne. Filosofia
renascentista.
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Epistemólogos bayesianos fazem “epistemologia”?
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Nas últimas décadas, parte significativa dos teóricos que estudam o fenômeno do co-
nhecimento têm se dedicado a fazer isso a partir do uso de ferramentas formais, como
lógica, matemática, teoria da probabilidade, estatística, entre outros. Damos a essa
vertente o nome de “epistemologia formal”. Os representantes majoritários desse mo-
vimento são conhecidos como “bayesianos”. Epistemologia bayesiana é, principal-
mente, epistemologia feita com crenças graduais (mais conhecido por credences) e
teoria da probabilidade. Apesar de possuírem um termo em comum, epistemologia
tradicional e epistemologia bayesiana possuem objetos de investigação bem distintos.
Poderíamos dizer que a lista de diferenças é mais extensa do que a lista de semelhan-
ças. Assim, objetivo desse texto será investigar a seguinte questão: “Em que medida o
trabalho do epistemólogo bayesiano se aproxima do trabalho tradicional feito em epis-
temologia?”.

Na primeira parte do texto, apresento as principais divergências teóricas entre as
duas correntes mencionadas como alvos de nossa investigação. Nesse ponto, pretendo
chamar atenção tanto para as divergências metodológicas, quanto para divergências
substanciais sobre o objeto fim da epistemologia. Uma das principais divergências me-
todológicas diz respeito à natureza do agente epistêmico: enquanto, na grande maioria
dos casos, a epistemologia tradicional parte de agentes humanos reais, o bayesianismo
tradicionalmente parte de agentes ideais. Sobre o objetivo final da epistemologia, en-
quanto a epistemologia tradicional se preocupa, sobretudo, com justificação de cren-
ças isoladas, a epistemologia bayesiana está preocupada mais com a racionalidade do
que com a justificação, e mais preocupada com o conjunto de crenças do que com
crenças isoladas.

Apesar dos conflitos, na segunda parte do texto, pretendo apresentar as perspec-
tivas para uma epistemologia unificada. Vários trabalhos recentes têm se desenvol-
vido visando construir pontes entre os dois modos de fazer epistemologia. De um
lado mais metodológico, temos as tentativas de modelar estados doxásticos de modo
que a crença simpliciter da epistemologia tradicional seja racionalmente compatível
com as crenças graduais do bayesianismo (LEITGEB, LIN & KELLY). Ainda do lado
metodológico, temos as tentativas de modelar raciocínio bayesiano para agentes não-
ideais (STAFFEL). E por fim, apresento uma proposta conciliadora sobre a relação entre
crença, verdade e racionalidade a partir das duas perspectivas.
Palavras-chave: Bayesianismo. Epistemologia. Racionalidade.
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A promessa de impacto do internalismo moral na
metaética

Monica Franco
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O trabalho caracteriza as duas posições centrais da psicologia moral filosófica, o inter-
nalismo e o externalismo moral, com o objetivo de averiguar se é correta a aparência
amplamente compartilhada de que o internalismo é uma tese de profundo impacto
metaético que poderia esclarecer a natureza da moralidade. Na história da ética, os
internalistas Sócrates, Platão, Aristóteles, David Hume e Immanuel Kant entenderam
que moralidade é capaz de oferecer razões e/ou motivação aos seres humanos por-
que existe uma conexão interna e necessária entre esses elementos. Os externalistas
Thomas Hobbes e John Stuart Mill consideraram que essas conexões são contingen-
tes e externas, de modo que a moralidade oferece razões e/ou motivação apenas com
o auxílio de reforços externos, como punições legais. Na metaética contemporânea,
a taxonomia de Stephen Darwall distingue se o internalismo (a) é sobre razões nor-
mativas ou motivadoras, e se ele (b) afirma a conexão da moralidade às razões e/ou
à motivação por meio do julgamento moral, do conhecimento perceptual de um fato
normativo ou da própria verdade ou existência de um fato normativo. No debate en-
tre o internalismo e o externalismo de julgamento sobre a conexão entre moralidade e
motivação, a objeção externalista de David Brink defende a possibilidade de amoralis-
tas – indivíduos que não são motivados pelos seus julgamentos morais. Richard Hare
e Michael Smith formularam diversos argumentos (inconclusivos) a partir da intuição
internalista de que os amoralistas não realizam julgamentos morais. Ao mesmo tempo,
muitos filósofos desenvolveram formas de internalismo condicional que investigam a
condição sob a qual o julgamento moral é motivador; outros, desenvolveram formas
de internalismo diferido, afirmando que a motivação não precisa decorrer diretamente
de cada julgamento moral. Recentemente, Jon Tresan propôs a distinção, até então ne-
gligenciada, sobre onde está localizada a necessidade internalista: na afirmação sobre
a relação entre moralidade e motivação (necessidade de dicto) ou na própria relação
entre esses elementos (necessidade de re). A distinção entre internalismo constitu-
tivo e não-constitutivo torna explícito que somente o último pode ser sustentado, de
modo que os internalistas têm cometido a falácia de assumir teses constitutivas que
prescrevem alguma relação forte entre o julgamento moral e a motivação – que o julga-
mento moral é uma crença intrinsecamente motivadora, um “crensejo” (constituição
parcial); um estado mental não-cognitivo motivacional (constituição total ou identi-
dade); ou ainda, que a crença moral, sozinha, causa a motivação (relação causal). O
externalismo também infere indevidamente a negação da necessidade da afirmação
internalista com base nas relações fracas e não-constitutivas entre o julgamento moral
e a motivação. Assim, a única formulação plausível do internalismo é aquela que con-
sidera que x conta como um julgamento moral se x está acompanhado de motivação.
Como esse acompanhamento não seria necessário para a constituição dos julgamen-
tos morais, é possível assumir o externalismo sobre a relação entre julgamento moral e
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motivação. Assim, seria superada a classificação que moldou os debates de psicologia
moral, e seria esclarecido que o internalismo não tem o impacto metaético pretendido
por seus defensores e temido por seus opositores.
Palavras-chave: Internalismo. Julgamento moral. Motivação. Metaética.
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Relações entre a disputatio tomista e o ensino de
filosofia no Brasil
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O Ensino de Filosofia no Brasil vem passando por diversos questionamentos, focados
em debates por vezes rasos e imbuídos de preconceitos oriundos do senso comum,
bem como ataques diretos, via agentes políticos, às atividades dos docentes e pesqui-
sadores em Filosofia. Diversos projetos de lei tramitam em uma tentativa de amorda-
çar uma ação própria da Filosofia: perguntas e debates. Ademais, as outras ciências
humanas passam pelo mesmo suplício, sendo promovido, via ditos agentes e outros
autodeclarados intelectuais, um expurgo e estigma social dos educadores dessas áreas.

O próprio cerne da Filosofia traz em si o debate e o questionamento, por vezes visto
com desconfiança por alguns setores. Se voltarmos no tempo, isso chegou a ser efe-
tivado de modo público em momentos até mais conservadores e perigosos de nossa
história.

O primeiro período de ensino de Tomás de Aquino em Paris, pelos anos 1256 a 1259,
foi imensamente marcado pelas “disputatio”, que geraram as famosas “Questões dis-
putadas” sobre diversos temas.. Esse modo de ensino tinha um destaque imenso no
contexto da Escolástica, tanto que é possível ser daí a origem do famoso termo no qual
caracteriza o período, dado à valorização do ambiente de ensino e produção. O teor
dos textos, como bem colocam vários comentadores, rende discussões acima do nível
de um estudante secundarista.

O resgate da Antiguidade Clássica, principalmente no tocante às abordagens, pro-
vendo uma incitação ao pensar e aos mais variados argumentos, é um convite não só a
rememoração desse método, mas a importância de pensá-lo em vistas de um ensino de
filosofia crítico e dialético. A forma do método, baseada no pro e do contra, nos convida
a analisar profundamente a essência desse debate filosófico da Escolástica e relacionar
com a importância do debate no atual Ensino de Filosofia, principalmente no Brasil,
com todo o contexto já citado, salvaguardando as diferenças históricas e conceituais, e
resgatando a necessidade de “disputar” questões profundas da Filosofia.
Palavras-chave: Educação. Debate. Disputas. Ensino.
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Oscar Pérez Portales
Estudante de Doutorado — Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

oscarahportales2487@gmail.com

El presente trabajo explora la impronta de la perspectiva deconstructiva del mal en/de/por
la soberanía, en la obra de Jaque Derrida, en una crítica anti-idolátrica de la demo-
cracia. Parte del estudio crítico de dos tradiciones contemporáneas de la democracia
representativa. El examen de la propuesta de democracia deliberativa de Habermas y
de la concepción de radicalización de la democracia de Ernesto Laclau, permiten evi-
denciar esta reproducción de un proceso de formalización de la democracia. Ambas
parten de una crítica al paradigma del conflicto material de clases de origen marxista
y del rechazo a cualquier instancia epistémica de superación del modelo democrático
representativo. Así mismo se responde a este con una comprensión comunicativa que
parte de la centralidad del lenguaje y el discurso como práctica subjetiva consensual.
Esta supone la democracia como espacio de resolución de los conflictos políticos en un
juego intercambiable de posiciones comunicativas. A partir de la reducción del proceso
subjetivo a la anterioridad preminente del discurso, la democracia deja de comprender
las condiciones materiales de reproducción del sujeto corporal. Mas, a pesar del papel
preponderante de estas comprensiones en los procesos de transición democrática, la
actualidad demuestra su incapacidad comprensiva ante la emergencia de una conflic-
tividad irreductible. El articulo explora los procesos de crisis del orden consensual de
la democracia representativa como modelo de ordenación del ejercicio soberano re-
sulta evidente. Sus síntomas económicos, ecológicos, sociales, migratorios y culturales
son inúmeros. De otra parte, el panorama político no permite la duda, la emergencia
de líderes políticos y movimientos sociales claramente opuestos a los postulados de
globalización económica y la concertación democrática no son anomalías sino, regla.
Se entonces dialoga con la comprensión derridiana para de-construir los relatos nor-
mativos de la democracia ante sus límites epistémicos de análisis de la referida crisis.
Centramos nuestro análisis en la conferencia de Jaque Derrida El soberano bien. O el
malestar de soberanía pronunciada en 2003. Entendiendo que el juicio deconstructivo
de la soberanía aportaría a una crítica de la democracia desde una perspectiva que la
reconozca como espacio de un conflicto soberano de gestión de la producción de sub-
jetividad. Ello como condición para atender los procesos disruptivos que la amenazan.
El pensamiento derridiano en torno al Malestar de Soberanía critica la reducción de la
diferencia desde una constelación categorial y metódica que implica el reconocimiento
del conflicto irreductible que representa la emergencia contingencial del otro. El otro
como cuerpo material reprimido, conquistado, reducido, acallado, invisibilizado, que
incluso desaparecido, asombra en una reemergencia temporal como espectro. La es-
pectralidad como intuición comprensiva permite la afirmación de la responsabilidad,
ética, como base de toda posición gnoseológica, que pretenda dar condición de posi-
bilidad a un discurso verdadero. Esta constelación filosófica se desarrolla en su pensa-
miento en torno al malestar en/de/por la soberanía, reconociendo su estatus material
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irreducible. Posición que resguarda la posibilidad transformadora del ejercicio de la
soberanía a partir de develar sus procesos de represión subjetiva. Esta constelación ca-
tegorial es sustantiva a una crítica de la reducción de la democracia en tanto ejercicio
soberano.
Palavras-chave: Derrida. Democracía. Soberanía. Espectralidad. Deconstrucción.
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Da estetização ao trabalho das artes
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O(a) artista é um(a) trabalhador(a). Tal afirmação é frequente aos que buscam alguma
participação do(a) artista no sistema econômico vigente e aos que endossam um per-
tencimento do(a) artista à classe trabalhadora. Reconhecemos que os possíveis ofícios
correspondentes às variáveis da profissão de artista (pintor(a), escultor(a), ator, atriz,
cantora, figurinista, diretor(a) de arte) nem sempre são reconhecidos ou requisitados
pelos sistemas de representação do trabalho. Em relação às atividades científicas histo-
ricamente mais valorizadas, o(a) artista segue como freelancer, trabalhador autônomo,
ou micro-gestor de seu próprio “negócio”. A ideia de recuperar a tese de que o(a) ar-
tista é um(a) trabalhador(a) transporta o cuidado de não substituir a noção idealista
de artista do gênero romântico pela noção conservadora e contemporânea do(a) ar-
tista como um(a) trabalhador(a) da dignidade. Nesse sentido, propomos pensar a re-
lação entre o campo estético, tal como tratado por Gadamer em Verdade e Método, e
o campo do trabalho. Para isso, partimos das considerações de Walter Benjamin, em
escritos como Para uma crítica da violência, O narrador e Experiência e Pobreza. O in-
tuito é compreender qual o sentido de um cerco à atividade do artista como trabalho e
sua relação com o campo da estética. Assim, pretendemos entender qual o impacto da
leitura de Benjamin a partir da crítica estética proposta pela hermenêutica filosófica,
em sua necessidade de busca da dimensão da verdade a partir da experiência da arte.
Desse modo, acreditamos poder mostrar que o sentido de experiência estética, isto
é, nos termos de uma não-diferenciação estética (ästhetische Nichtunterscheidung),
como proposto por Gadamer, podem conversar com pontos importantes do pensa-
mento de Benjamin, como a noção de sujeitos da ação e do pensamento políticos. De
modo que a dinâmica presente nos formatos de violência tratados por Benjamin possa
conversar com o cerco estético citado anteriormente, no caminho de conversar com o
mundo da prática presente na experiência hermenêutica e da arte.
Palavras-chave: Estética. Trabalho. Exclusão. Violência. Hermenêutica.
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As mudanças ocorridas na década de 70 representaram uma transição no regime de
acumulação e no modo de regulamentação da vida social e política em decorrência de
crises estruturais no capitalismo que levaram ao que David Harvey (1933) chamou de
acumulação flexível, em oposição à rigidez do fordismo. O novo regime de acumulação
caracteriza-se pela flexibilidade “dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho,
dos produtos e padrões de consumo” (HARVEY, 1993, p. 140). Um período marcado por
oscilações e incertezas que exige dos trabalhadores que sejam ágeis, aptos a mudanças
rápidas e de curto prazo, adotem riscos constantes, não dependam de leis etc. É o que
Richard Sennett (1999) afirma, usando-se da categoria acumulação flexível, quando
aponta que esse novo regime obstruiu a estrada reta da carreira, modificando de re-
pente os trabalhadores de um trabalho para outro. Nesse tempo, é compreensível que
a flexibilidade cause ansiedade, pois as pessoas desconhecem se os riscos serão com-
pensados e nem quais caminhos seguir. Sennett acredita que talvez o caráter pessoal
seja o mais atingido pelo aspecto da flexibilidade. “Os antigos anglófonos, e na verdade
escritores que remontam à antiguidade, não tinham dúvida sobre o significado de ‘ca-
ráter’: é o valor ético que atribuímos aos nossos próprios desejos e às nossas relações
com os outros” (SENNETT, 1999, p. 10). Desse modo, o termo caráter diz respeito, so-
bretudo, ao aspecto de longo prazo de nossa experiência emocional. É nesse sentido
que surge uma ética neoliberal, por um lado, a emergência de um regime de acumula-
ção baseado em práticas político-econômicas distintas (e às vezes contraditórias), que
propõe um caminho para o bem-estar humano baseado na promoção de liberdades e
capacidade empreendedoras individuais no campo de uma estrutura institucional com
sólidos direitos a propriedade privada e ao livre mercado (HARVEY, 2008); por outro, a
emergência de um modo de regular a vida social e política dos indivíduos, influenci-
ando no comportamento, nas escolhas e modos de consumo, bem como nas relações
pessoais e profissionais, em termos econômicos de considerar a vida como expressão
de um capital humano, regida por análises de custos e benefícios, ou seja, um modo
de governabilidade para conduzir os sujeitos (FOUCAULT, 2008; PINZANI, 2016). Por-
tanto, o presente trabalho visa compreender as características da acumulação flexível
e suas implicações para a construção de uma doutrina e ética neoliberal de condução
(e coerção) da vida dos sujeitos. Pretende-se utilizar a pesquisa teórica/bibliográfica e
o método indutivo.
Palavras-chave: Ética. Neoliberalismo. Acumulação flexível. Capital humano. Caráter.
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Ao longo das obras de John Rawls, podem ser identificados três diferentes usos do
termo ‘reciprocidade’: reciprocidade enquanto base das leis psicológicas do desen-
volvimento moral, reciprocidade na cooperação social e reciprocidade na justificação.
Estes dois últimos usos são encontrados no Liberalismo Político, ao passo que o pri-
meiro, em Uma Teoria da Justiça. A psicologia moral rawlsiana é desenvolvida ao longo
de três etapas, e cada qual é orientada por uma lei psicológica específica, mas todas
derivadas da ideia de reciprocidade entendido como um fato psicológico profundo. O
desenvolvimento moral ocorre em três estágios sucessivos, chamados de moralidade
de autoridade, de associação e de princípios, cada qual com sua própria lei, as quais
são elaboradas com base uma lei psicológica mais geral: os indivíduos passam a amar,
estimar e dar apoio àquilo que afirmar o seu próprio bem, e, como consequência, de-
senvolvem uma forte lealdade a quem promove seu bem. Esta lei psicológica geral
deriva do fato da reciprocidade, isto é, a tendência para responder na mesma medida,
da mesma maneira. Três elementos centrais desse desenvolvimento moral, essenci-
ais para a aquisição do senso de justiça, que abordaremos são: (i) a evidente intenção
de agir pelo bem dos outros provoca uma resposta recíproca de amor ou outros senti-
mentos amistosos, (ii) os princípios de justiça como sendo parcialmente constitutivos
de vínculos naturais, e (iii) quando os ideais morais pertencentes aos diversos papéis
de uma associação justa são honrados com uma intenção manifesta por pessoas admi-
ráveis, é provável que esses ideais sejam adotados por aqueles que veem isso se realizar.
Palavras-chave: Justiça como equidade. Reciprocidade. Senso de justiça. Psicologia
moral. John Rawls
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No final dos anos 80 iniciou-se uma discussão em torno da epistemologia dos expe-
rimentos mentais. O primeiro autor contemporâneo a tratar do problema foi James
Robert Brown. Este autor defendeu a ideia de que alguns experimentos mentais fazem
uso de intuições platônicas, processo que justifica o resultado alcançado pelo experi-
mento mental. No início dos anos 90 surgem os trabalhos de John Norton como uma
resposta crítica a abordagem de Brown. Sua principal tese é de que experimentos men-
tais são argumentos.

A definição inicial de Norton sobre o que é um experimento mental, diz que ele “po-
sit hypothetical or counterfactual states of affairs and invoke particulars irrelevant to
the generality of the conclusion” (NORTON, 1991, p. 129). Ao desenvolver um grupo
de condições necessárias melhorado para que um caso seja considerado um experi-
mento mental a partir das ideias desenvolvidas pelo autor, chegaremos a definição de
que para ele experimentos mentais devem ter as seguintes condições necessárias: um
estado de coisas hipotético ou contrafactual, particularidades irrelevantes a generali-
dade da conclusão, pelo menos uma conclusão, e argumentos.

Estas condições se mostram muito restritivas em alguns aspectos e muito amplas
em outros. São restritivas ao afirmar que experimentos mentais devem possuir argu-
mentos e que o processo de justificação ocorre apenas por meio do uso da lógica, não
abarcando processos como intuições, imaginação, percepções etc. Por outro lado, são
muito amplas pois podemos facilmente desenvolver casos que satisfaçam as condi-
ções, mas que não podem ser considerados como experimentos mentais. As particula-
ridades não podem ser consideradas irrelevantes por possuírem um papel fundamen-
tal na compreensão do cenário do experimento mental e por fazerem parte do processo
de justificação da conclusão.
Palavras-chave: Experimentos Mentais. John Norton. Condições Necessárias. Episte-
mologia.
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Emoções são importantes marcadores contextuais para memórias episódicas. Assim,
acredita-se que os circuitos neurais forneçam importantes evidências “de que emo-
ções/afetos tipicamente mediam o processamento precoce de avaliação primária” (AL-
LEN, KAUT, LORD, 2008, p. 115) e o processo posterior da avaliação secundária, impli-
cando que emoções complexas podem ser mediadas por memórias episódicas.

Assim, Klein (2015) caracteriza a memória episódica enquanto a sua apresentação,
ou seja, “(...) a memória é a forma como o conteúdo é apresentado à consciência du-
rante um ato de recuperação.” (KLEIN, 2015, p. 1) uma fenomenologia típica do recor-
dar, um “como é” que o conteúdo se apresenta. A ênfase recai sobre atitude e não o
conteúdo. Por conseguinte, a memória é “(...) essa memória não é o conteúdo da ex-
periência, mas a experiência desse conteúdo (...).” (KLEIN, 2015, p. 20). Corroborando
com Tulving (1972) que se refere a memória episódica enquanto relembrar consciente
dos eventos de estados cognitivos tais como espacial e temporal. Ademais, é possível
adicionar um terceiro elemento, o emocional (DAMASIO, 1994). Portanto, relembrar
episodicamente do almoço de ontem, envolve conteúdos espaciais, temporais, emoci-
onais e perceptuais.

A principal parte do circuito neural que é responsável pela formação das represen-
tações neurocongitivas é o hipocampo constituindo parte do sistema episódico que
inclui também estruturas (1) diencefálicas (por exemplo, tálamo, corpos mamilares),
(2) a amígdala e (3) o córtex pré-frontal. (ALLEN, KAUT, LORD, 2008, p. 120) Na reali-
dade, a unificação das diversa características da experiência fica unificada na memória
episódica e a reação emocional refletindo os sistemas neurais ligando emoções com es-
tímulos. Assim, compreende-se as emoções enquanto mudança coletiva no corpo e no
cérebro (uma reação padrão), onde o sistema límbico responde a percepção de objetos
ou eventos experienciados em tempo real ou relembrado. Dessa forma, há emoções de
valência positiva (alegria) e negativa (medo). E as emoções de valência negativa tem
maior acúmen com relação as emoções positivas para a constituição de pistas contex-
tuais eficientes para a recuperação das memórias episódicas. Logo, relembrar episodi-
camente em situações críticas gera uma resposta comportamental padronizada a qual
promove a sobrevivência da espécie.

A relação entre memória episódica e emoções constitui a hipótese do marcador so-
mático (BECHARA et al., 2000) a qual considera que “um repositório de vínculos grava-
dos disposicionalmente entre conhecimento factual e estados biorreguladores.” (BE-
CHARA et. al., 2000, p. 296-297), onde as estruturas córtex pré-frontal ventromedial
fornecem bases neurais para associação entre contextos complexos e o estado biorre-
gulado (estado emocional) normalmente associada a outra experiência passada. Não
há tacitamente todas representações dos fatos ou estados emocionais “mas têm o po-
tencial de reativar uma emoção, agindo sobre as estruturas corticais ou subcorticais
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apropriadas.” (BECHARA et. al., 2000, p. 296–297). Para tanto, se utiliza evidências do
estudo sobre depressão (SEIGLE, et. al., 2006, 2007), na qual se observa o decréscimo
da ativação afetiva ou emocional, consequentemente o decréscimo do desempenho da
memória episódica.

Portanto, a emoção tem efeito expressivo sobre a memória episódica. Respostas
emocionais estão sintonizadas com contextos vivenciados e relembrados por meio da
memória episódica, a qual serve como guia para o comportamento coerente com o
contexto.
Palavras-chave: Memória episódica. Emoções. Marcador somático.
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O problema da demarcação e os seus caminhos
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Um problema clássico da filosofia da ciência é o de como — se é que é possível -– dis-
tinguirmos ciência de não-ciência ou, mais restritamente, pseudociência. Via de re-
gra, equacionou-se esse problema como de interesse teórico, mas de importantes con-
sequências práticas, por assim dizer, relevância política, social, cultural, educativa e
ética. Todavia, sobre ele paira um número abundante de posições conflituosas (Hans-
son, 2017; Pigliucci, 2013). Senso assim, entendemos ser recomendável construirmos
um enquadramento teórico amplo a fim de mapear as principais alternativas, bem
como os impasses mais urgentes do estado da arte. A primeira posição, ocupada prin-
cipalmente por Laudan (1983), argumenta contra à ideia de que exista, propriamente,
um problema da demarcação. Seu ponto essencial é sustentar que nunca conseguire-
mos descobri um critério de cientificidade que satisfaça condições necessárias e sufi-
cientes, pois a ciência é intrinsecamente heterogênea e, além disso, é historicamente
refratária aos critérios propostos. A segunda posição, monocriterial-ortodoxa, sustenta
que existe um problema da demarcação e, portanto, candidatos às soluções. Essa po-
sição tem como representante Popper (1963) e o seu famigerado critério da falseabili-
dade. A terceira posição, aqui denominada de multicriterial, reconhece a validade do
problema tal como a anterior, porém argumenta que somente uma abordagem via um
conjunto de critérios pode responder a problemática em questão (Derkesen, 1993). A
quarta posição, ao invés de se pautar no “olhar sobretudo teórico do problema”, prefere
analisá-lo, antes, como algo prático ou pragmático (Resnik, 2000). Sobre essa última
posição, tratar-se-á de entender a face intrinsecamente dual do problema. Por exem-
plo, tal dualidade se manifesta quando precisamos montar um currículo escolar cientí-
fico ou determinar quais terapias são sérias, isto é, baseada em evidências e quais não.
Ora, nesses casos, sempre deve ser sensível aos contextos práticos do qual o problema
se origina. A quarta posição também afirma que demarcar o terreno do científico é um
desafio que reclama, invariavelmente, uma abordagem local e particular.
Palavras-chave: Problema da demarcação. Critério de cientificidade. Filosofia da ci-
ência.



68 Programa Geral
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Pretendemos, através dessa exposição, explicar a possível relação entre a filosofia fre-
geana e o empirismo lógico por meio das análises conjuntas do princípio de contexto
e do conceito de significado. É notório que Gottlob Frege é dado como uma das prin-
cipais influências na constituição filosófica do Empirismo Lógico, como notado pelo
Círculo de Viena em seu célebre manifesto filosófico de 1929. Portanto, pretendemos
por meio da análise crítica da obra The Foundations of Arithmetic e de textos de emi-
nentes integrantes do Círculo de Viena como R. Carnap, P. Frank e M. Schlick destacar
aspectos filosóficos que ressaltam a proximidade conceitual que temos entre o prin-
cípio fregeano de contexto e o conceito de significado. Primeiramente, analisaremos
as ocorrências mais explicitas do princípio de contexto na citada obra de Frege e as
possíveis interpretações que temos dele. Posteriormente, iremos ressaltar as possíveis
interpretações do princípio de contexto através dos empiristas lógicos. Com isso, tere-
mos uma compreensão do princípio de contexto em relação ao conceito de significado.
A partir dessa compreensão, será possível conceber tal princípio como uma das prin-
cipais ferramentas na análise crítica dos enunciados metafísicos.
Palavras-chave: Filosofia da Ciência. Círculo de Viena. Empirismo Lógico.
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É notório que a democracia, o comprometimento ético e a ação deliberada estão “fora
de moda” e talvez seja falha de um trabalho de base, o qual asseguraria a compreensão
pública da importância de uma ação não-reacionária, de uma política democrática e
de uma vida ética. O que poderia ser feito, em termos educacionais e não-coercitivos,
para que aqueles que virão possam compreender esses valores? É possível falar em
engajamento moral em literatura? Seguindo as teses de Martha Nussbaum, expostas
principalmente no livro “Sem fins lucrativos: por que a democracia precisa das hu-
manidades”, admito nessa pesquisa que a literatura, por meio da educação e leituras
direcionadas, assume um importante papel para o desenvolvimento de sentimentos
morais e o posicionamento crítico, tão essenciais se queremos pensar as vias para a
vida numa sociedade democrática. No entanto, ainda há incertezas no que diz respeito
ao modo como acessamos e simulamos os conteúdos literários e de que forma, mais
concreta e efetiva, esses conteúdos podem ser passíveis de estimular a visão crítica e
empática; e que faça com que o debate não caia na armadilha de que, ingenuamente,
ler um livro qualquer se muda o mundo. A partir dessa problemática, de se provar
que de fato a literatura pode sim alcançar esses objetivos, exponho algumas pesquisas
empíricas recentes realizadas por pesquisadores holandeses, como Eva Maria Koop-
man, Roel Willems, Annabel Nijhof, entre outros, e assim busco demonstrar que essas
pesquisas não somente embasam o posicionamento de Nussbaum, a saber, de que a
literatura e as artes contribuem para a reflexão e a empatia, bem como esclarecem os
modos como diferentes leitores acessam uma história e interpretam as informações,
o que auxilia-nos a propor modos de estimular tanto a reflexão crítica, quanto senti-
mentos morais como a empatia, em casos em que o indivíduo apresente um compor-
tamento ou propensão à segregação, ao ódio e à intolerância, por exemplo. Por este
motivo, um ponto que perpassa a pesquisa, é que ao contrário de colocar em choque
a relação entre teoria ética e literatura, defendo a sua necessária complementaridade,
afim de que os objetivos iniciais sejam da melhor forma alcançados.
Palavras-chave: Engajamento moral. Educação literária. Neurociência e literatura.
Martha Nussbaum.
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Naturalismo ético e o argumento da Terra Gêmea Moral
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O realismo moral naturalista defendido por N. Sturgeon, R. Boyd e D. Brink, pode ser
caracterizado em três teses principais: (i) há fatos e propriedades morais indepen-
dentes de nossas mentes (realismo moral); (ii) esses fatos e propriedades morais são
idênticos ou constituídos por fatos e propriedades naturais (naturalismo moral); (iii)
teorias morais normativas (como versões deontologistas ou consequencialistas) funci-
onam como um instrumento que oferece definições a posteriori para os termos morais
e, por consequência, rastreiam quais fatos e propriedades naturais os fatos morais re-
ferem (ou são constituídos) (definicionismo de primeira ordem).

Este tipo de teoria metaética têm sido atacado por T. Horgan e M. Timmons (H&T)
que propõem um desafio à principal teoria semântica desenvolvida para os termos mo-
rais, a teoria causal da referência de R. Boyd. A teoria de Boyd ficou conhecida como
a Tese da Regulação Causal que, grosso modo, diz que para cada termo moral t , há
uma propriedade natural N , tal que N apenas, e nenhuma outra propriedade, regu-
lam causalmente o uso de t . No intuito de refutar o realismo moral naturalista, H&T
apresentam um experimento de pensamento (a Terra Gêmea Moral) e disso extraem
um argumento (o Argumento da Terra Gêmea Moral) que é supostamente devastador
para o realismo moral naturalista. Este argumento busca mostrar que o significado dos
termos morais não pode ser inteiramente constituído por propriedades naturais. Com
isso, H&T sustentam que (i) a teoria semântica de Boyd para os termos morais deve
ser falsa e que (ii) o realismo moral naturalista, ao caracterizar as propriedades morais
como propriedades naturais, também deve ser falso.

O Argumento da Terra Gêmea Moral têm sido um tópico de grande disputa na me-
taética dos últimos anos. Parece que o argumento de H&T realmente aponta um pro-
blema para o naturalismo moral de modo que, se se quiser sustentar tal teoria há que
se enfrentar esse desafio. E é precisamente isso que vários naturalistas têm tentado fa-
zer. Há várias estratégias de resposta. Destaco duas das mais proeminentes: (i) alguns
filósofos têm insistido que a intuição não é uma boa fonte de evidência a favor de H&T
e que, se o experimento for propriamente compreendido, não há conflito entre nossas
intuições semânticas e a tese naturalista; (ii) outros têm tentado desenvolver teorias
semânticas naturalistas alternativas supostamente não vulneráveis ao argumento de
H&T.

O que pretendo fazer nesta comunicação é defender o Argumento da Terra Gêmea
Moral contra alguns representantes da estratégia (i). Mais especificamente, irei anali-
sar e fornecer argumentos para recusarmos as objeções de N. Levy (2011) e A. Viggiano
a H&T. Irei concluir que essas propostas não são conclusivas para recusarmos o Argu-
mento da Terra Gêmea Moral e que o desafio semântico ao realismo moral naturalista
permanece.
Palavras-chave: Metaética. Naturalismo moral. Escola de Cornell. Argumento da Terra
Gêmea Moral.
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O presente trabalho objetiva comparar a noção de símbolo no pensamento de Kant e
Schelling. A interpretação desse conceito está diretamente relacionada à natureza da
ligação entre conceito e intuição, subjetivo e objetivo, universal e particular. Isto é,
diz respeito à própria possibilidade da experiência em geral e do conhecimento. Para
Kant, ideal e real são instâncias heterogêneas de faculdades distintas (entendimento e
sensibilidade). A comunicação entre conceito e intuição é mediada pela faculdade de
julgar determinante, por meio do esquema transcendental, que aplica as categorias do
entendimento aos objetos da intuição. Somente pelo esquema os conceitos adquirem
significado e realidade objetiva. Todavia, nem todos os conceitos da razão, tais como
Deus, liberdade e alma, são esquematizáveis. Como se referir, então, a um conceito
para o qual nenhuma intuição jamais será suficiente? A resposta de Kant será: sim-
bolicamente. O modo de representação simbólica, enquanto sucedânea da exposição
esquemática, é o modo próprio de exibição dos conceitos da razão (ideias), operada
pela faculdade de julgar em seu uso reflexionante. Na exposição simbólica, a razão
(Vernunft) opera de modo analógico ao modo como opera a razão teórica (Verstand):
utiliza-se somente de regras de reflexão semelhantes entre objetos distintos. Assim, en-
quanto a exposição esquemática expõe diretamente conceitos puros do entendimento,
a exposição simbólica expõe indiretamente conceitos transcendentes da razão. As ino-
vações que Schelling propõe em relação a noção do simbólico pressupõe a identidade
absoluta entre ideal e real. Sujeito e objeto não serão mais compreendidos tais como
em Kant como elementos distintos e heterogêneos, embora interdependentes, care-
cendo de um termo médio para se comunicarem de fato. Para Schelling, real e ideal
se comunicam porque são uma e mesma coisa, como unidades formais na totalidade
que é o Absoluto. No símbolo (Sinnbild) schellinguiano nem o universal significa o
particular nem o particular significa o universal, e sim o universal é o particular: ser e
significado são um só na exposição simbólica. Símbolo é, portanto, aquele que expõe
o Absoluto no particular sem suprimir a absolutez indivisa do Absoluto.
Palavras-chave: Kant. Schelling. Símbolo. Esquema transcendental.
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Segundo Pateman, a dicotomia entre público e privado é central para quase dois sécu-
los de escrita e luta política feministas. Tanto que, em última análise, é considerada a
questão central do movimento (PATEMAN, 2013, p.55). Nesse sentido, a crítica femi-
nista se dirige especialmente à separação e à oposição entre as esferas pública e privada
na prática e na teoria liberais. Sendo assim, as teorias feministas se referem frequente-
mente à linha divisória entre público e privado em, pelo menos, dois sentidos. Uma vez
que, por um lado, demarcam um âmbito da privacidade, livre da regulação do Estado;
e, por outro, caracterizam os limites da atuação do mesmo (HIGGINS, 1999, 847).

Alguns problemas relacionados a essas definições, segundo a crítica feminista, são
que: embora a esfera privada da família possa parecer um espaço de exercício da auto-
nomia privada, por trás dela há o obscurecimento das relações de poder entre homens
e mulheres, assim como a vulnerabilidade física dessas em relação àqueles; do mesmo
modo, a autonomia privada não seria exercida por todos os sujeitos dessa relação, pois,
da perspectiva das mulheres, não há livre escolha em relação às tarefas domésticas e
de cuidado, já que são obrigadas a assumi-las por uma restrição de gênero; tampouco
pode-se dizer que sua identidade é construída de forma individual e livre, ante a inter-
ferência de normas culturais que reforçam estereótipos de gênero, contribuindo para a
subordinação feminina (HIGGINS, 1999, p.849–852). Por outro lado, ao se deter à aná-
lise dos limites do poder do Estado, pode-se perder de vista os abusos do exercício do
poder privado, desresponsabilizando o poder público em relação à eventuais ameaças
de alguns valores constitucionais relevantes, como a liberdade e a igualdade. Pois da
perspectiva das mulheres, as violações que sofrem são produto muito mais da violência
doméstica, do que do Estado. (HIGGINS, 1999, p. 857–859).

Não obstante, os teóricos do liberalismo não enxergam que a separação e a oposição
entre público e privado seja uma oposição desigual entre homens e mulheres, por acre-
ditarem que ambas as esferas, apesar de separadas, são igualmente importantes e va-
liosas. No entanto, conforme se pôde observar, a crítica feminista demonstra que a di-
cotomia público e privado obscurece a submissão das mulheres aos homens dentro de
uma ordem aparentemente universal, igualitária e individualista. Nesse sentido, para
que se possa desvendar o caráter patriarcal dessa separação, deve-se compreendê-la
em seu desenvolvimento histórico e consequente naturalização. É seguindo essa linha,
então, que o presente trabalho se dedicará, num primeiro momento, a explorar hipóte-
ses históricas para a construção, por um lado, de uma esfera privada, destinada às mu-
lheres e à sua função reprodutiva; e, por outro, uma esfera pública generificada, cujo
principal sujeito do discurso é o homem. Ao final, procurar-se-á apresentar propostas
alternativas à dicotomia que possam ir além de seu caráter eminentemente patriar-
cal, apontando para uma perspectiva do feminismo radical, i.e, de uma Jurisprudência
Feminista.
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Neste trabalho, avançamos uma teoria acerca da natureza semiótica da representação
diagramática encontrada nos Elementos de Euclides, segundo a qual diagramas repre-
sentam como amostras de propriedades coexatas. Essa proposta tem inspiração na
teoria das notações de Goodman, Linguagens da Arte (1968) e em Lassalle Casanave
(2013), e tem entre suas bases a influente análise de Manders (2008) sobre o papel co-
operativo entre a parte textual e gráfica nas provas euclidianas. O trabalho de Man-
ders aclara sob que condições Euclides usa as figuras como recurso da demonstração,
a saber, apenas com respeito àqueles aspectos que são invariantes a deformações e
refinamentos do diagrama (chamados coexatos). Esses são, de modo geral, aspectos
mereológicos e topológicos que resultam da inter-relação entre as sucessivas entradas
diagramáticas. Os aspectos métricos do diagrama, por outro lado, pouco resilientes a
mínimas deformações do desenho, devem sempre ser textualmente justificado. Sendo
assim, para estabelecer igualdades ou proporcionalidades entre segmentos, ângulos
ou figuras, deve-se sempre basear-se nas definições, postulados, noções comuns e/ou
estipulações textuais da prova em questão. Também a informação de que uma linha é
reta ou que uma região do diagrama é um círculo deve ser baseada nas entradas textu-
ais que acompanham o diagrama. Esses aspectos são denominados ‘exatos’. Em linhas
gerais, a parte textual da prova justifica informações exatas, enquanto a parte diagra-
mática autoriza passos acerca de aspectos co-exatos. Considerando análises da prática
matemática euclidiana como a exibida em Manders, partimos no presente trabalho de
três princípios fundamentais que uma teoria que pretenda dar conta do papel dos dia-
gramas em Euclides deve acomodar: (1) diagramas particulares são usados em provas
cujos resultados são gerais; (2) diagramas exemplificam características que a geôme-
tra é autorizada a inferir diretamente deles; (3) diagramas são usados somente como
recurso de um tipo específico de informação (coexata), algo que aclara como eles po-
dem ser empregados em provas por reductio. Considerando tais princípios, analisamos
duas concepções com respeito a sua adequação a eles: (i) a concepção instancial, que
defende que os diagramas euclidianos são instâncias das propriedades geométricas en-
volvidas na parte textual das provas; e (ii) a concepção icônica de Macebth (2010), que
defende que os diagramas euclidiamos são ícones estruturais que representam através
um homomorfismo entre representante e representado. Argumentamos que a primeira
concepção, embora pareça adequar-se ao princípio (2), possui dificuldades para aco-
modar os princípios (1) e (3). Já a concepção de Macebth, embora apresente diversas
virtudes em relação à instancial, não parece dar conta do princípio (2). A alternativa
proposta é a de que as figuras devem ser concebidas como signo de tipo amostra. A pe-
culiaridade desse tipo de representação reside justamente no fato de que uma amostra
possui as propriedades que está sendo usada para representar, isto é, uma amostra usu-
almente é um exemplo paradigmático daquilo que ela representa. No contexto euclidi-
ano, propomos que as propriedades das quais os diagramas são amostras são aquelas
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coexatas. Argumentamos que essa teoria se encaixa melhor com os três princípios que
motivamos.
Palavras-chave: Diagramas euclidianos. Generalidade. Reductio. Informações coexa-
tas. Ícones estruturais. Amostras.
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A proposta deste trabalho é analisar o problema que a teoria do intelecto, tal como
exposta do De Anima de Aristóteles, instaura relativamente à metafísica aristotélica
tomada de maneira ampla. Existe uma clara ruptura explicativa quando, após o ade-
quado emprego do hilemorfismo para edificar uma psicologia não dualista e não ma-
terialista, a capacidade intelectual da alma é caracterizada com os atributos de sepa-
rabilidade, impassividade, imortalidade e eternidade. Procuraremos mostrar que esta
aparente quebra doutrinária não é uma inconsistência teórica, mas antes o reconhe-
cimento do caráter singular da faculdade intelectiva, enquanto característica essenci-
almente humana. Deste modo, a imaterialidade e eternidade do intelecto seriam atri-
butos presentes não em um indivíduo particular (como talvez o quisessem platônicos
e pitagóricos), mas sim na espécie humana, cujo forma é imortalizada nas sucessivas
gerações. Para garantir a brevidade necessária a uma apresentação oral, nosso foco
de análise será a noção de separado/ separável (khôriston) que figura nos capítulos 4
e 5 do terceiro livro do De Anima. Neste âmbito de análise, parece-nos que o enten-
dimento sobre o conceito de separado que figura logo no início de DA, III, 4, foi mal
entendido pelos intérpretes na medida em que foi majoritariamente concebido como
se referindo à separação que haveria entre o intelecto e as demais partes da alma. Ora, o
que se nos mostra na sequência do capítulo é um tratamento da questão da separação
entre o intelecto e o corpo, o que entra em flagrante contradição com aquela interpre-
tação majoritária. A partir daí, podemos aventar que, embora defenda realmente uma
separação entre o intelecto e o corpo, Aristóteles não pretende uma separação do inte-
lecto relativamente às demais faculdades anímicas, o que minimizaria as consequên-
cias constrangedoras da aparente quebra doutrinária e garantiria, ao menos, a unidade
da alma. Também será discutida a possibilidade de entender os demais predicados
atribuídos ao intelecto em DA, III, 5, como caracterizadores não do intelecto presente
num indivíduo particularmente tomado, mas como atributos do intelecto enquanto
caracterizador da espécie humana. Assim, a eternidade e imortalidade do intelecto es-
tariam ligadas à eternidade da forma, cuja exposição teórica podemos encontrar, por
exemplo, em Metafísica, VII, 7-9.
Palavras-chave: Intelecto. Hilemorfismo. Alma. De Anima. Aristóteles.
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O propósito dessa comunicação é colocar em questão algumas particularidades da teo-
ria crítica de Rainer Forst. Embora apresente inovações marcantes, sua teoria do poder
ainda está sujeita a críticas quem ressoam o debate Habermas-Foucault: é uma teoria
política discursiva e construtivista insensível às disparidades materiais de poder entre
agentes em relações de justificação. O exercício do poder é definido por Forst (2017, p.
40) em termos essencialmente cognitivos, como ‘[...] the capacity of A to motivate B to
think or do something that B would otherwise not have thought or done’, e gostaria de
argumentar que, assim concebida, sua análise do poder como justificação, como mo-
bilização bem sucedida de razões em um espaço intersubjetivamente compartilhado
de razões, pode levar o crítico a desviar o olhar de elementos essenciais a uma teoria
crítica.

Amy Allen já observou que os excessos cognitivistas de Forst desconsideram os pro-
cessos de subjetivação e as relações de poder que presidem a própria organização do
espaço de razões e a constituição dos sujeitos. Na tradição de Foucault, objetou que
as efeitos do poder nos processos de subjetivação se imprimem diretamente sobre o
corpo, abaixo da consciência e, portanto, livres de demandas por justificação (ALLEN,
FORST, HAUGAARD, 2014, p. 26). Parece-me que a crítica de Louis McNay de de-
senvolve no mesmo sentido: a teoria do poder numenal ‘[...] forecloses an adequate
understanding of the materiality of power’ (McNAY, 2016, p. 7). É verdade que qual-
quer análise genealógica é a prova de que tais questões não estão além da justificação
(FORST, 2017, p. 48). Contudo, afirmar que não há nada que possa ser dito que não
possa ser objeto de pretensões normativas em relações de justificação ainda guarda
uma estranheza; equivale a supor uma capacidade ilimitada de reflexividade. Admitido
dessa forma, o poder numenal alcança qualquer pretensão normativa, mas é insensí-
vel precisamente na análise dos silenciamentos impostos pelo poder (ALLEN, 2017, p.
156).

De fato, o nexo discursivo entre poder e saber autoriza Forst a fazer uma leitura cog-
nitivista dos régimes du pouvoir (ALLEN; FORST; HAUGAARD, 2014, p. 22). Contudo,
tal observação desconsidera a especificidade das relações de poder, que não são re-
dutíveis às relações de comunicação; porque o poder, em Foucault, consiste em ‘[...]
um conjunto de ações sobre ações possíveis; ele opera sobre o campo de possibilidade
onde se inscreve os comportamentos dos sujeitos ativos’ (FOUCAULT, 1995, p. 243).
É explicitamente caracterizado como não-discursivo, embora se apoie no discurso. O
poder se articula ao consentimento, mas não se reduz a ele; pode ser exercido em fun-
ção ou a despeito dele. A questão central aqui se circunscreve aos potenciais efeitos
de poder em relações de justificação, no exercício da auto-determinação através de es-
truturas básicas de justificação historicamente situadas, isto é, contaminadas por con-
dições contextuais de poder que pode levar uma voz ao comando enquanto silencia
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outras.
Palavras-chave: Poder. Justificação. Teoria crítica.
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O papel da razoabilidade no uso público da razão
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Este trabalho tem por objetivo compreender quais são os contornos normativos do
conceito de razoabilidade e de que modo ele se insere dentro do projeto do liberalismo
político rawlsiano, assim como na perspectiva das ordens normativas de Rainer Forst.
Para atingir este objetivo foram apresentadas as discussões sobre racionalidade e razo-
abilidade em Rawls, especialmente no Liberalismo Político, onde se verifica que apesar
de Rawls definir razoabilidade como sendo caracterizada por dois aspectos (a) como
uma disposição das pessoas em propor e discutir princípios e termos equitativos de
cooperação que estejam dispostas a seguir e também (b) como a disposição em reco-
nhecer o ônus de julgar (burdens of judgement) e de aceitar as consequências do uso
público da razão advindas do exercício legítimo do poder político nos regimes cons-
titucionais, o autor faz uso da razoabilidade em outros contextos, falando em pessoas
razoáveis, conflitos razoáveis, princípios razoáveis, doutrinas morais abrangentes ra-
zoáveis e assim por diante, o que leva os seus leitores a crer que o conceito de razoabi-
lidade não foi aprofundado e propriamente delimitado, visto que Rawls o apresenta em
diferentes ocasiões, com diferentes formas de uso. Serão consideradas, assim, as críti-
cas de autores como Habermas e Mouffe, no sentido de que o conceito de razoabilidade
em Rawls é obscuro e, portanto, inoperável, ou mesmo traz consequências excludentes
(portanto irrazoáveis), assim como as contribuições de Rasmussen, Boettcher e Maffe-
tone, que defendem a centralidade deste conceito para o projeto do liberalismo polí-
tico. Para contribuir com a reflexão sobre o papel da razoabilidade no uso público da
razão, o trabalho apresenta também a forma como Rainer Forst define a razoabilidade
(vernünftige Rechtfertigung) e a diferencia da racionalidade (rationale Begründung).
Esse recurso é importante, pois em nosso entendimento a linha de raciocínio de Forst
permite vislumbrar de maneira mais explícita do que na exposição rawlsiana os dife-
rentes âmbitos de inserção do racional e do razoável dentro da comunidade que se
insere no “jogo de dar e de exigir razões”. O trabalho conclui que Rawls apresenta os
contornos do conceito de razoabilidade em sua obra e que este conceito possui um
importante papel na compreensão do funcionamento das democracias contemporâ-
neas a despeito do desacordo razoável e da convivência de diversas doutrinas morais
abrangentes irreconciliáveis, porém razoáveis. Além disso, as contribuições de Forst
permitem uma melhor delimitação da normatividade dessa categoria, assim como da
forma como ela se insere na construção da razão pública.
Palavras-chave: Razoabilidade. Liberalismo político. Razão pública. Consenso sobre-
posto. Cooperação equitativa.
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Kant, em a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, parte da consideração de que
o ser racional é um fim segundo sua natureza (GMS, AA 04: 436). E, considerando-o as-
sim, chega à fórmula da humanidade (GMS, AA 04: 429). Este imperativo trata da capa-
cidade que o ser racional tem de representar sua própria existência não como fim em si
mesmo. Segundo o imperativo, o ser racional não busca a motivação de suas ações nos
meios referentes ao aspecto sensível, senão em um fim que exista em si mesmo e seja
desprovido de qualquer móbil sensível. Isso ocorre de tal sorte que todos são capazes
de agir seguindo esse princípio (GMS, AA 04: 430). Na fórmula da humanidade, noto
que a ação por dever se sustente no agir por estima à humanidade. Se quisermos, a hu-
manidade é o objetivo final justamente porque ela é o fim que todo ser racional deve
ter. Ou seja, a motivação não se sustenta com base em qualquer “fim menor”, senão no
fim em si mesmo que é a humanidade (racional): o sujeito da ação não é tomado como
um objeto, nem meio para qualquer finalidade – nem ele e nem os demais. Afinal, lê-
se, em a Fundamentação, que “o homem, porém, não é uma coisa, [...] [e] em todas as
suas ações, tem de ser considerado sempre como fim em si mesmo” (GMS, AA 04: 429).
Na leitura de Wood (1999), na fórmula da humanidade i. é o todo da natureza racional
que constitui o fim em si mesmo e, devido ao papel desempenhado pelo conceito de
fim em si mesmo, ii. o ser racional não podem ser tomado como fim em si mesmo na
medida em que é considerado virtuoso ou obediente às leis morais. Pois, para Kant,
“[...] se houver um princípio prático supremo e, com respeito à vontade humana, um
imperativo categórico, ele tem de ser tal que faça da representação daquilo que é ne-
cessariamente fim para todos, porque é fim em si mesmo, um princípio objetivo da
vontade que pode, por conseguinte, servir de lei prática universal” (GMS, AA 04: 428-
429). Segundo o que Kant expressa, somente a natureza racional é apresentada como a
única a que compete o fim em si mesmo. Em a Fundamentação, ao afirmar que existe
um imperativo categórico, Kant assume a possibilidade de que a determinação desse
imperativo depende de seu objetivo, isto é, do seu fim em si mesmo. E, está implícito
às ações o estabelecimento de fins de acordo com a razão de modo que somente a na-
tureza racional é capaz de responder à concepção de um fim em si mesmo (GMS, AA
04: 430-431). Seguinte a reflexão tomada, a Comunicação pretende mostrar que, caso
exista um imperativo categórico capaz de determinar a vontade, esse imperativo deve
ser fundamentado na natureza racional enquanto fim em si mesmo; por conseguinte,
na dimensão prática da fórmula da humanidade.
Palavras-chave: Kant. Moralidade. Imperativo. Humanidade.
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Sempre que pensamos no artificial, ou em outras palavras, nos objetos técnicos, logo
associamos sua criação com a modificação da natureza, como se estes fossem direta-
mente opostos à natureza por não terem sido produzidos pela mesma. Desta maneira,
tudo que é artificial, tudo que é feito e modificado pelo ser humano, e não apenas cri-
ado naturalmente pela natureza, é referente ao artificial, ao passo que à natureza se
refere apenas aquilo que surge de sua força de autocriação.

Nesse sentido, fica evidente que há uma separação entre o que chamamos de arti-
ficial e o que chamamos de natural, uma dicotomia criada através de nossa forma de
vivenciar e pensar o mundo. Mas quais pressupostos filosóficos tornaram e tornam
essa cisão possível? Autores como David Noble, Hermínio Martins, Humberto Galim-
berti e Paula Sibilia defendem que a cisão entre natural e artificial só se tornou possível
através da permanência e persistência da cisão moderna entre copo e mente ou maté-
ria e consciência defendida por Descartes e que embasou a criação da ciência moderna
e da tecnologia. Outro pressuposto defendido nessa mesma direção é a concepção do
sujeito moderno capaz de conhecer a natureza e o mundo, colocando-se de fora da
natureza, objetificando assim natureza, e tornando o ser humano um ser diverso das
outros seres que constituem a natureza por possuir razão e isolado do seu entorno.

Para além desses dois pressupostos modernos é preciso mencionar a transformação
do técnico em estritamente cultural. Se o biológico se refere a tudo que não podemos,
enquanto humanos criar ou modificar, ao cultural fazem parte todas as construções
sociais, técnicas, linguísticas que o humano realiza para que o imperativo do espírito
possa sobressair diante da matéria. E ainda, considerando o pressuposto que tudo que
é natural pode ser conhecido, mas sem deixar de utilizá-lo como base, surge o pres-
suposto informacional, no qual tudo que é natural e pode ser conhecido é passível de
ser transformado em informação, e, desta maneira, manipulável. Para além da simples
dominação das forças naturais, reina a informação que possibilita uma nova imagem
de mundo que transforma tudo em parte de um conjunto sistêmico e informacional
que pode ser a todo o momento reescrito e modificado.

Tal conjunto de pressupostos torna possível a severa objetificação do natural e pos-
sibilita que digamos que tudo que sofre ação humana não pertence mais a categoria do
natural, nem mesmo o próprio humano, mas pertence à categoria do artificial, eviden-
ciando assim esta categoria, e abrindo o questionamento sobre a continuidade ou não
da categoria do natural.
Palavras-chave: Natureza. Artificial. Tecnologia. Humano.
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Lógica e narrativismo na historiografia
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Com lógica aplicada à filosofia da ciência, particularmente à historiografia, este traba-
lho insere-se na Filosofia Analítica/Crítica da História que se reformulou desde o po-
sitivismo lógico até o narrativismo. Nesse contexto, conciliaremos o desenvolvimento
das lógicas modais do tempo com as críticas narrativistas ao logicismo do início do sé-
culo XX. Por tal “conciliação” entendemos uma análise das propriedades das “senten-
ças narrativas” – enquanto unidades básicas de uma narrativa – e uma formalização e
compreensão apropriadas dessas sentenças em lógicas temporais.

No começo do século passado comumente distinguia-se fatos de interpretações em
narrativas históricas. William Walsh, por exemplo, diferenciou uma
“narrativa pura/simples” (plain) de uma “narrativa significativa/valorativa” (significant)
que estabelecia conexões entre fatos (RICOEUR, 2012, p. 245). Entre os críticos dessas
distinções estão os chamados narrativistas, a começar por Arthur Danto, que diferen-
ciou “sentenças narrativas” (narrative sentences) de sentenças atômicas com referen-
cial único pretérito. Sentenças ditas puras/simples no vocabulário de Walsh relacionam-
se a perguntas históricas do tipo “o que ocorreu em Waterloo em 1815?” cuja resposta
pode ser “Napoleão foi derrotado” (DANTO, 1989, pp. 53–54). De um ponto de vista
lógico, a sentença acima mencionada pode ser formalizada por um operador tempo-
ral unário ‘Pp’ denotando “foi o caso que p”. Em contraste, as sentenças narrativas
“referem-se a pelo menos dois eventos separados por tempo e descrevem o evento an-
terior” (DANTO apud ROTH, 2012, p. 313), ex.: “a Guerra dos Trinta anos começou em
1618”.

Dentre as propriedades das sentenças narrativas estão (1) a unificação entre descri-
ção e explicação (RICOEUR, 2012, p. 245) e a revelação de que (2) os valores de verdade
dos tempos passados são dinâmicos e não estáticos (ROTH, 2012, p. 314; ANKERS-
MIT, 2009, p. 203; RICOEUR, 2012, pp. 239–240). Propomo-nos, então, reanalisar tais
propriedades —- tanto em tempo ramificado quanto em tempo linear – em operadores
temporais binários como “p desde que q” (pSs q) onde pSq é verdadeiro em um evento
t se e somente se existe um t 1, t 1 antecede t (i.e: t 1 ď t ), q é verdadeiro em t 1 e, para
todo t˚, tal que t 1ď t˚ď t , p é verdadeiro (cf. BURGESS, John P., 1984, pp. 116 e ss.).
Palavras-chave: Lógica Temporal. Filosofia Analítica da História. Narrativismo. Teoria
da História. Filosofia da Linguagem.
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Os eventos do séc. XX, sobretudo as tentativas de domínio total por intermédio do ter-
ror e dos campos de concentração, desafiaram as categorias clássicas até então assen-
tadas para a compreensão da política. Num esforço de compreender, usando as defini-
ções de Arendt como marcos conceituais, pretendemos, primeiramente, analisar como
se deram as experiências totalitárias, com enfoque, principalmente, na experiência do
desamparo. Em um segundo momento, investigaremos como tais elementos encon-
tram zona fértil na democracia liberal. Nossa hipótese é a de que o totalitarismo, em
suas características constituintes, além de ser um perigo e uma potencialidade, tam-
bém está presente sem qualquer contradição dentro das democracias liberais. Para
tal intento, precisamos compreender a natureza do totalitarismo que, tornando os ho-
mens supérfluos, destruiu a possibilidade do pensamento e da espontaneidade do agir
inerentes à própria condição humana. Nesse sentido, observamos que havia na sua
configuração uma experiência fundamental, que não refletia o medo, nem a virtude,
nem a honra, experiências básicas da condição humana e formas tradicionais de go-
verno. A experiência fundadora do totalitarismo foi a do desamparo (loneliness). O
desamparo é o resultado da derrocada do mundo comum, do desenraizamento e da
superfluidade do ser humano. A experiência do desamparo é diferente do isolamento
— o estar só. Diferentemente do desamparo, a solidão pode ser uma condição para o
exercício da atividade do pensamento. Mas no desamparo arrasa-se até mesmo a sua
própria companhia. Esse foi o intento da ideologia de massas do totalitarismo, pois
os homens isolados são impotentes por definição, não apenas da ação política, mas
da potência do próprio pensamento. A ascensão das massas, a formação de uma so-
ciedade de trabalhadores-consumidores, a alienação, a sujeição às necessidades vitais,
todos esses fatores aprofundaram o desamparado deserto das relações humanas e a
dispensabilidade da população. E apenas os indivíduos isolados podem ser domina-
dos por completo. Essa foi a contribuição da sociedade de massas para o solapamento
da ideologia totalitária, a sua atomização, visto que o totalitarismo é a negação total da
liberdade no mundo. Embora tenha falecido no ano de 1975, um pouco antes da he-
gemonia das teorias neoliberais, é inegável que suas críticas poderiam ser ainda mais
assertivas contra o neoliberalismo, pois o neoliberalismo não é apenas uma retomada
do liberalismo clássico, mas também uma aplicação da economia em todas as áreas
da vida humana, recrudescendo ainda mais o desamparo, haja vista a despolitização
da ação, a desmobilização das massas e a impotência coletiva nas sociedades neolibe-
rais. A produção das sociedades neoliberais, principalmente no que concerne à ins-
tituição do desamparo, favorece o solapamento do totalitarismo e, talvez, algo muito
mais nocivo: uma forma de totalitarismo dissimulado inserido dentro de uma demo-
cracia completamente vazia.
Palavras-chave: Totalitarismo. Neoliberalismo. Democracia. Desamparo.
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A espectralidade, compreendida como estratégia da desconstrução, nos leva ao fato
de que o espectro em Derrida é um indecidível. E neste caso, é justamente por sua
condição “nem/nem” que ele se coloca como ponto de partida para toda e qualquer
decisão. O espectro, enquanto uma aparição recorrente, ou “re-aparição”, é em si, uma
“aparição pela primeira vez”. Tal aparição nem sempre é amigável; aqui o nível é o da
obsidiação. Disse certa vez Marx: “Ein Gespenst geht um in Europa – Das Gespenst des
Kommunismus”; estaríamos sob ataque de espectro semelhante? A partir da noção
de que o fantasmático caracteriza o próprio movimento histórico da Europa exposta
em “Espectros de Marx”, buscamos entender, como se constitui a espectralidade em
Marx a partir do texto de Derrida, e a relevância disso para o “por vir” do pensamento
atualidade. Com as “Cenas da Desconstrução”, buscamos: a) expor a relação espectral
da luta entre demônios e espectros no episódio das barricadas de junho de 1848; b)
Pensar como Derrida vê os espectros que nos frequentam ou nos frequentaram; c) ex-
plicitar como se dá a frequentação dos espectros no 18 Brumário e, em Os Miseráveis;
produzindo uma ‘destinerrance’ que os faça chegar até os dias atuais. A estratégia que
optaremos aqui é a “desconstrução”. É certo que em todo e qualquer texto encontra-
mos uma ‘différance’; dito isto no sentido de um desvio, um diferimento no significado,
justamente percebido como num jogo de contrastes dentro do sistema de termos que
o compõe. De certo que a espectralidade subjaz como uma assombração que nunca
se furtou ao desenvolvimento histórico da Europa; e, desde sempre ocupou a domes-
ticidade desta, não como um “hospede estrangeiro”, mas constituindo e se deslocando
como o próprio movimento histórico europeu. Um traço da relação espectral é que
ela desestabiliza todas as certezas já consolidadas, desde a tentativa de re-fundação da
metafisica da presença; e, para além disso, a origem foi descentralizada. A principal
observação com relação ao tema da frequentação se dá pela irrupção das incertezas;
ou seja, o modo como aquilo que assusta, re-aparecer, sem nunca ter deixado de estar
presente, eis a ‘fréquentation’. A frequentação do indecidível é insuportável por que ela
não é passível de controle; é um “nem fora nem dentro”. Enfim, uma democracia plena,
não-utópica, implica permanecer na espera de um por vir. Pensar o por vir sem a crítica
do capital marxiana é cair num círculo vicioso de obsidiação tal, onde uma fantasma-
goria se produziria no lugar do pensamento capaz de desconstruir as armadilhas do
“luto”; daqueles que insistem em reter as “chaves” da verdade e os mortos, bem mortos
em jazigos conhecíveis. Pensar Marx e correlatos sem a ‘desconstrução’, é estabelecer
certezas arbitrarias e não dar a oportunidade a um pensar e agir, completamente ou-
tros; a uma outra escritura que traz implícita a ‘différance’, e no seu diferimento termina
por incomodar e causar incertezas ao conforto de uma origem-aí.
Palavras-chave: Espectros. Frequentação. Différance. Totalitarismo. Disjunturas.
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