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                 A Semana de Filosofia 2021, com o tema: o filosofar, 

o sentir e a finalidade das relações humanas, tem como objetivo 

refletir sobre os conceitos e a importância da tríade: filosofar, 

de pensar, 

experienciamos, observamos, descobrimos, modificamos o eu e o 

outro. Compreendendo também, que o pensamento não é apenas 

uma atividade mental, mas envolve o corpo em uma relação por 

inteiro e que o ato de filosofar tem a função de reformular, em 

bases sólidas e rigorosas, todos os conceitos que expressamos 

espontaneamente e livre de qualquer preconceito. Representa a 

tentativa de penetrar, compreender e expressar essa situação que 

se insere na própria tensão dialética que é a existência.  

Nesta perspectiva, o evento virtual justifica-se como um 

investimento importante na ampliação do  

debate sobre a tríade aludida.  
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Apresentação 
 

O FILOSOFAR, O SENTIR E A FINALIDADE DAS RELAÇÕES HUMANAS 

 

Castor M.M. Bartolomé Ruiz1 

 

Filosofar, desde suas origens, foi uma atividade que envolvia tanto o 

conhecimento de si (gnothi seauton), quanto a prática de ter que construir uma 

forma de existência para a própria vida. A prática filosófica de construir uma 

existência era denominada epimeleia heautou (cuidado de si).  A filosofia sempre fez 

da vida humana seu objeto de preocupação e sua finalidade última. Talvez a 

categoria filosófica que melhor sintetizava na antiguidade está dupla relação da 

filosofia com a vida humana seja a eudaimonia (felicidade). Havia múltiplas 

diferenças entre as várias escolas filosóficas pós-socráticas, porém todas elas 

convergiam sobre o objetivo último da filosofia: que era possibilitar a eudaimonia ou 

a Vida Feliz. Se a filosofia perdia este objetivo ou renunciava a esta possibilidade, 

ela deixava de ter sentido para a maioria das escolas filosóficas.  

A filosofia como saber e prática atinge seu pleno sentido quando nos 

impulsiona e ajuda a procurar a eudaimonia.  Ainda que sempre a consigamos de 

modo fragmentário ou pontual, a eudaimonia é um apelo inexorável da existência 

humana. A cisão epistêmica sobre o sentido da filosofia como saber e prática de vida 

vem dada porque a procura da eudaimonia é o que diferencia mais qualitativamente 

o ser humano do resto dos animais, criando uma diferença essencial entre a vida 

zoológica (zoe) e uma vida humana além da mera vida animal, já que a vida humana, 

para ser tal, deve ser construída a partir de práticas de sentido e valores. A essa 

vida humana além da mera subsistência animal os gregos a chamaram de bios. 

Nenhuma das espécies animais se coloca a questão de como ser feliz ou sequer de 

ser feliz, porque sua natureza fechada sobre os próprios instintos da espécie faz 

que cada indivíduo fique satisfeito com satisfação das suas necessidades biológicas. 

Para o conjunto das espécies vivas não humanas a satisfação das necessidades de 

subsistência é a categoria biológica que dirige compulsivamente seu agir como 

indivíduo e como espécie. O ser humano é a única espécie que não se satisfaz com 

meramente preencher as necessidades biológicas, por isso procura a felicidade 

                                                             
1 Castor M.M. Bartolomé Ruiz.  Dr. Filosofia. Professor Titular dos Programas de Pós-Graduação em 

Filosofia e Ciências Sociais  UNISINOS. Coordenador Cátedra Unesco-Unisinos de Direitos 

Humanos e violência, governo e governança. Coordenador Grupo de Pesquisa CNPq Ética, biopolítica 

e alteridade.  
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além delas; por certo não sem elas ou contra elas, mas sim além delas. A procura 

da felicidade irrompe na vida humana diferenciando-a da mera vida animal para 

transformá-la em existência. Se a mera biologia produz a vida zoe, a procura da 

felicidade transforma a mera vida (zoe) em existência (bios).  

A zoe é uma vida que já vem regulada e até determinada pelos instintos da 

espécie como leis inexoráveis da natureza. Surge, então, a questão: como o ser 

humano poderia construir uma vida além da mera vida biológica, uma vida que se 

transforma num modo de existência? Esta pergunta - e também esse objetivo - fez 

derivar muito cedo as primeiras elucubrações cosmológicas dos pensadores pré-

socráticos, para o objetivo principal da filosofia: ajudar a construir a existência 

humana. A biologia produz em todas espécies vivas, também na humana, um 

conjunto de instintos básicos e de necessidades vitais para subsistir. Contudo, a vida 

humana é a única que não é feliz só subsistindo biologicamente, senão que precisa 

criar seu próprio modo de vida humano na procura de uma existência feliz. Esse 

desafio está dado para cada ser humano como sua maior tarefa vital, que será 

transformar a mera vida biológica numa existência com sentido da qual possa dizer 

que é feliz. Esse ingente desafio de construir a forma-de-vida humana como algo 

além das meras necessidades biológicas, abre o ser humano para a potência de 

criar valores. A eudaimonia só se realiza através da criação dos valores pelos quais 

tecemos o sentido da própria existência na procura da vida feliz. Os valores não são 

dados pela natureza, mas criados pela potência humana da significação de tudo o 

que vive. A filosofia percebeu, desde suas origens, que seu objeto de ser e seu 

horizonte de agir está neste complexo e difícil campo da potência criadora de 

sentidos para a existência humana. 

Também desde as origens, a filosofia entendeu que essa potência criadora 

de sentidos para construir a existência humana não era uma mera tarefa individual, 

senão que envolvida o outro sob diversas formas, como o mestre, o amigo, o 

conselheiro e também o coletivo da polis. O imperativo de criar a existência não se 

limita a cada individualidade, senão que estamos lançados ao desafio de criarmos 

também o sentido da existência de modo comunitário, os gregos chamavam de 

político. A política foi inventada pelos gregos como um espaço em que a potência 

coletiva de agir se manifestava livremente com o objetivo de construir juntos os 

princípios, valores e práticas de uma existência coletiva, comunitária (política). Para 

os gregos, os grandes desafios da existência se dão no modo como criamos a nossa 

existência política, ou seja, nosso modo de viver coletivamente valores e formas-

de-vida. Cada existência individual tem uma estreita relação com o modo político 

em que se realiza. Para os gregos, a dimensão relacional é inerente ao ser humano, 
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porém a diferença da mera sociabilidade animal, que é instintivamente gregária, o 

ser humano tem que criar o modo de ser das suas relações com os outros. A 

potência criadora das relações com os outros fez surgir o sentido do que os gregos 

chamaram de política. A política nada mais é que um modo de existência construída 

comunitariamente. 

 Porque a potência humana não está determinada pela natureza, abre-se a 

possibilidade da pluralidade e a variedade indefinida das formas-de-vida individuais 

construir como prática ao longo dos tempos. Esse sentir da filosofia pode ser 

captado na importância que muito cedo se deu à prática e à categoria da philia 

(amizade). No percurso de diferentes obras e filósofos antigos encontramos uma 

reflexão significativa a respeito da importância da philia para construirmos a 

existência humana. A philia como sentimento pelo outro e como prática de vínculo 

interpessoal foi considerada, pela maioria das escolas filosóficas antigas, como 

paradigma da forma-de-vida humana que almeja viver a eudaumonia. A philia não é 

mera sociabilidade gregária ou natural para solucionar nossa subsistência, senão 

que, para além dessa sociabilidade gregária, há uma outra dimensão do 

relacionamento humano em que o outro se torna para nós uma parte de nós 

mesmos e vice-versa. A philia é um tipo de relacionamento que deve ser construído 

com base em um conjunto de práticas, afetos e valores criados pela potência 

humana de existir.  

Ainda poderíamos lembrar, desde as primeiras incursões da filosofia, a 

importância do daimon (espírito), da Ideia, o do Logos divino como referentes 

imprescindíveis para pensar uma existência humana. São vários os sentidos dados 

ao Logos ou à Ideia, ao longo do tempo e das diversas escolas filosóficas, porém há 

consenso que uma existência humana não pode construir-se sem essa abertura 

para o Logos. Platão tinha uma percepção muito extrínseca e até dualista da 

existência humana em relação à Ideia divina, enquanto os estoicos mantinham uma 

percepção imanentista de nossa existência em relação ao Logos. Contudo, a quase 

absoluta maioria das escolas filosóficas antigas entendiam que a existência humana 

está aberta inextricavelmente à relação com o Logos e que a verdadeira existência 

humana deveria ser construída em relação a esse Outro divino. 

As reflexões sobre: O filosofar, o sentir e a finalidade das relações 

humanas que nesta obra se oferecem são uma legítima versão da originária 

inquietação da filosofia. Nos textos desta obra palpitam atualizadas as questões 

primeiras da filosofia. Porque a diferença do pensamento científico que elabora 

definições conclusivas, a existência humana é constitutivamente inconclusa, está 
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sempre para ser construída. Por isso o desafio da filosofia permanece atualizado e 

sempre será demandado a ser o referente da própria condição humana.  A 

existência humana como forma-de-vida não deveria conjugar-se em singular, pois 

há pluralidade e variedade indefinida de possibilidades de construir a forma-de-

vida de existência humana em cada conjuntura histórica. Contudo, cada experiência 

de vida e cada reflexão sobre a mesma nos oferece uma singularidade do modo de 

vida possível, ao mesmo tempo que nos projeta a potencialidade de cada um para 

pensarmos e agirmos em relação à constituição de nossa própria forma-de-vida 

singular e comunitária. 

As reflexões dos diferentes textos desta obra são, ao mesmo tempo, um 

convite para uma incursão nas ancestrais questões da existência humana, e 

também um desafio que nos interpela através da sua leitura para construirmos a 

nossa própria forma de existência. 
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O ETHOS (PRÉ) DISCURSIVO - SOBRE O EMPREGO DE ESTEREÓTIPOS NA 

CONSTRUÇÃO DO DISCURSO   

 

Vinícius Gomes da Silva Oliveira 

 

Resumo 

O presente trabalho se constitui como uma investigação de caráter teórico, analítico e 

qualitativo, e tem por objetivo analisar as noções de ethos e ethos prévio, com o intuito de 

compreender como ocorre a relação entre os estereótipos socialmente construídos e o 

afazer do orador diante deles no seu discurso. Para tanto, realizar-se-á uma revisão 

bibliográfica acerca do tema proposto à luz do da(s) Teoria(s) da Argumentação e Análise(s) 

do Discurso. Contata-se se a presença de contingências exteriores ao discurso, as quais 

devem ser consideradas na construção da fala, sobretudo no que diz respeito à 

representação anterior do locutor. Conclui-se que cabe ao orador partir das 

representações sociais para que possa construir uma imagem detentora de credibilidade, 

com o reforço de noções positivas acerca da sua condição social em detrimento de 

entendimentos negativos que devem ser afastados, a fim de que aumentar a adesão dos 

espíritos à tese defendida. 

Palavras-chave: Retórica. Teorias da Argumentação. Análise do Discurso. Ethos. Ethos 

prévio. 

 

Introdução  

Com o resgate da Retórica efetuado nos anos 60 por autores como Perelman 

e Toulmin, compreende-se que tal parte da Filosofia cumpre um papel essencial 

num contexto democrático, sobretudo em vista da sua noção elementar: o outro 

deve ser entendido como um ser racional e portador de dignidade, de modo que não 

deve ser coagido pelo uso da força, mas convencido (ou persuadido) pelo emprego 

do discurso. A Retórica, na sua definição aristotélica, é tida como o estudo metódico 

dos modos de persuasão, aspecto que demonstra o objetivo fundamental do campo, 

o de aumentar a adesão dos espíritos à determinada tese que é defendida. Nesse 

sentido, seus elementos essenciais são definidos em virtude das contingências que 

o orador, o auditório e o discurso podem sofrer, o que corresponde aos elementos 

do ethos, páthos e logos, respectivamente. O logos versa sobre a racionalidade do 

discurso, com o emprego de elementos da linguagem e da razão, entendido como a 

persuasão que se perfaz no próprio discurso. O páthos, por sua vez, refere-se à 

promoção de sentimentos no auditório, com base na concepção de que os 

julgamentos variam conforme as emoções que o ouvinte manifesta diante de 

determinadas exposições, o que pode favorecer a adesão à tese defendida. Por fim, 
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o apelo ao ethos diz respeito à visão que o auditório possui do orador, com a 

presença de entendimentos acerca dele, que auxiliam ou dificultam a predisposição 

dos ouvintes a aceitar suas inferências. Destaca-se que o emprego dos referidos 

elementos está pautado nas representações que o auditório e o orador 

compartilham e possuem acerca de cada um deles, de modo que inevitavelmente 

os estereótipos se fazem presentes no campo retórico. A presente investigação  

de caráter teórico, analítico e qualitativo  procura analisar as noções de ethos 

discursivo e prévio, com o intuito de compreender como ocorre a relação entre os 

estereótipos difundidos em determinada comunidade e o afazer do orador diante 

deles no seu discurso.  Para tanto, realizar-se-á uma revisão bibliográfica acerca do 

tema proposto à luz do da(s) Teoria(s) da Argumentação e Análise(s) do Discurso. 
 

Ethos discursivo e ethos prévio 

Na concepção aristotélica, os meios de persuasão são divididos em 

independentes, aqueles que preexistem ao discurso, e dependentes, ou seja, todos 

que podem ser construídos e suprimidos com base no método da retórica 

(ARISTOTELES, 2019, p. 42). Nesse sentido, o caráter pessoal do orador, 

compreendido na noção de ethos e tido como o meio de persuasão mais eficiente, 

deve estar baseado naquilo é dito pelo locutor, e não no que as pessoas pensam 

acerca dele antes do início do discurso, em vista de que os elementos pretéritos não 

são entechniques (EGGS, 2016, p. 16), pois não pertencem à arte retórica. Contudo, 

destacam-se posições que desconsideram o impacto do conteúdo do discurso na 

construção do ethos, sobretudo em concepções interacionistas como a de Bourdieu 

(1991, p. 109), pela qual o poder das palavras seria reduzido ao poder delegado ao 

orador pela instituição ou comunidade, com a compreensão de que a linguagem 

representa a autoridade proveniente da posição social do orador e da sua 

acumulação de capital simbólico. Deste modo, a eficácia do discurso estaria pautada 

nas condições sociais que permitem o reconhecimento do indivíduo como 

legitimado a utilizar a linguagem, em desprezo ao seu papel como articulador da 

fala a fim de persuadir seu auditório. A contraposição entre um ethos socialmente 

construído e um produzido no discurso não deve ser tida como um elemento de 

anulação, mas uma possibilidade de complementariedade. Ruth Amossy (2001, p. 

6) ressalta que a construção do ethos discursivo parte do senso comum que o 

orador acredita que o auditório compartilha, de modo que ele modela o seu ethos 

em vista das representações coletivas, reforçando determinadas imagens em 

detrimentos de outras, com o intuito de se apresentar como um agente digno de 

credibilidade. Logo, a construção do ethos está embasada no lugar comum, o topói, 
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em vista da utilização de noções tidas como compartilhadas, ao passo que o orador 

busca analisar como o auditório o compreende e como o deve entender a fim de que 

possa alcançar a persuasão, com a elaboração e reelaboração da sua imagem 

pautada no ethos prévio que carrega consigo. 
 

Considerações finais 

Compreende-se que o processo de redemocratização do país, com a 

consolidação das garantis fundamentais e limitação do poder estatal, abre margem 

para que a Retórica se apresente como via essencial à formação de compreensões, 

consensos e dissensos no âmbito público. O entendimento de que determinadas 

áreas não podem ser regidas por uma lógica formal tem como consequência o 

resgate do campo retórico e seu emprego nas mais diversas áreas, como a 

Linguística e o Direito. Desta forma, o retorno às noções retóricas básicas, nos 

moldes aristotélicos, deve ser tido como uma tarefa relevante, que se justifica 

através dos discursos emergentes, pautados na adesão do público ao invés da mera 

coação, com o reconhecimento do outro como um ser digno e racional. Dentre os 

conceitos retóricos basilares, os elementos do páthos, ethos e logos despontam 

como caracteres presentes nas mais diversas formas de construção da fala, 

empregados com o fito de persuadir um auditório contingente e variável, de modo 

que são adequados às circunstâncias do locutor, do locutário e do discurso. Em vista 

da constatação de que a Retórica parte do lugar comum, o topói, devido à utilização 

de noções tidas como compartilhadas, entende-se que a ação do orador deve levar 

em consideração os aspectos que transcendem o discurso, a fim de que ajuste a sua 

fala ao auditório e alcance a persuasão. O ethos, tido como elemento mais relevante 

que o orador dispõe, possui aspectos que antecedem a fala, denominado de ethos 

prévio e pautado nos estereótipos e noções comuns atribuídos pela plateia. O 

locutor deve então construir o seu discurso com base nas representações que ele 

acredita que o auditório possui dele, ou seja, um entendimento acerca de uma 

suposta compreensão. Nesse sentido, a adequação do ethos pelo orador necessita 

reforçar imagens positivas acerca da sua pessoa e posição social, mas também se 

afastar de imaginários negativos que o descredibilizem perante o público, exercício 

essencial para que o agente alcance uma representação tida como honesta, 

portadora de determinada posição social para que fale acerca do tema e legitimada 

como ser capaz de produzir conhecimento verdadeiro. 
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IMPLICAÇÕES SOCIAIS DA INCAPACIDADE PARA O DIÁLOGO: UMA 

DISCUSSÃO NA PERSPECTIVA DA FILOSOFIA HERMENÊUTICA DE HANS-

GEORG GADAMER 

 

Renata Adrian R. S. Ramos 

 

Resumo 

O presente texto tem por objetivo: discutir algumas implicações decorrentes da 

incapacidade para o diálogo sobre a relação homem e mundo, no contexto da sociedade 

atual, de acordo a filosofia hermenêutica de Hans-Georg Gadamer. Nele, a argumentação 

dade 

proposta do escrito e justificamos sua pertinência. No desenvolvimento, discorremos 

gadameriana, situando as discussões no âmbito das relações eu-tu-mundo. Por fim, 

possibilidade de reconstrução das relações sociais, por meio do diálogo, perspectiva 

alternativa para o enfrentamento da incapacidade para o desenvolvimento da comunicação 

humana livre e fluída, assim como contributiva para o redimensionamento das relações 

sociais, com base no encontro e na geração de acordos mútuos, que revelam 

transformação intersubjetiva. 

Palavras-chave: Filosofia. Gadamer. Incapacidade. Diálogo. Implicações.   

 

A incapacidade para o diálogo: uma discussão da filosofia hermenêutica de 

Hans-Georg Gadamer   

Gadamer trata da incapacidade para o diálogo, na sociedade moderna, como 

uma questão preocupante, que se relaciona a frustação da abertura para o encontro 

e desenvolvimento de processos comunicacionais entre os homens; se manifesta 

como uma experiência de impedimento ou rompimento da possibilidade de 

comunhão entre as pessoas, sendo geradora de distanciamentos e estranhamentos 

sociais (GADAMER, 2001). Em nossos dias, percebemos que, tal incapacidade vem 

se acentuando na vida social, desde quando há um progressivo empobrecimento, 

esvaziamento, dos pilares de sustentação das relações comunicacionais entre as 

pessoas: o saber falar e o saber ouvir. Então, em diferentes espaços de convivência 

humana, notamos que, existe uma tendência ao estabelecimento de posições 

unilaterais sobre temas diversos, que por vezes revela a presença da intolerância 

étnica, linguística, religiosa etc., com implicações diretas sobre a vida social, sobre 
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os rumos da própria humanidade. Perante esta realidade e diante da importância 

social do tema em questão, buscamos neste escrito: discutir algumas implicações 

decorrentes da incapacidade para o diálogo sobre a relação entre homem e mundo, 

no contexto da sociedade atual, de acordo a filosofia hermenêutica de Gadamer. 

Sobre o desenvolvimento da argumentação filosófica, compreendemos que a 

incapacidade para o diálogo se trata de uma distorção da vocação ontológica do 

homem para a comunicação e vida social, com implicações na relação eu-tu-mundo, 

que podem ser entendidas quando notamos a crescente objetificação das relações 

como uma tendência social, Situamos a escolha pela fundamentação na 

hermenêutica filosófica gadameriana pelos seguintes argumentos: pressupõe a 

249); possibilita a existência de uma unidade entre ser humano e mundo; 

compreen

estatuto de uma teoria filosófica, que se entrelaça temas como linguagem, diálogo 

e valorização das ciências humanas. 
 

Implicações sociais da incapacidade para o diálogo 

(GADAMER, 2011, p. 243), que se faz por meio da linguagem, a incapacidade para o 

diálogo constitui-se como uma objeção à esta vocação. Do ponto de vista subjetivo, 

a incapacidade se manifesta pela não abertura do sujeito ao processo de escuta do 

outro, produzindo, assim, distanciamentos sociais e objetificação das relações entre 

os homens. Do ponto de vista objetivo, nos acostumamos ao monólogo que 

caracteriza nossa civilização ocidental, e, neste sentido, a evolução de uma 

conversa verdadeira, fluída, tem sido desprestigiada, como algo que está em desuso 

social (GADAMER, 2011). Existem sérias implicações da incapacidade para o diálogo 

sobre a relação eu-tu-mundo, sendo que aqui expomos algumas, a partir da 

perspectiva da hermenêutica gadameriana. Em primeiro lugar, apontamos a 

autoalienação como uma primeira implicação, decorrente do deslocamento da 

incapacidade comunicacional para o outro, perspectiva que desfoca a leitura da 

realidade, sendo caracterizada pelo não reconhecimento do sujeito, como um 

agente ativo que produz as próprias barreiras comunicacionais (GADAMER, 2011). 

Em segundo lugar, apontamos que, há implicações diretas da incapacidade para o 

diálogo na relação eu e o outro, perante a objetificação das relações sociais, 

exemplificadas por posturas de radicalismo, fragilidade nos discursos e nas práticas 

sociais; ainda, nesse mesmo âmbito de discussão, notamos que há manifestação 
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crescente da individualização, em detrimento à vida comunitária, ao bem comum; e 

um visível constrangimento da opinião, que repercute, de forma direta, na não 

abertura ao diálogo. Somando-se a isso, há, em terceiro lugar, implicações sobre a 

vida planetária, pois existe prevalência de relações utilitarista na relação entre o 

homem e o mundo, as quais aumentam os riscos da crise ecológica (GADAMER, 

2012). Então, diante das sérias implicações da incapacidade sobre as relações 

sociais, há necessidade de construirmos novos caminhos que possam trazer 

perspectivas alternativas para a vida humana, para as relações sociais em nosso 

tempo, que admitam o diálogo como uma tendência social, promovam acordos 

mútuos e transformações intersubjetivas entre os sujeitos interessados em 

dialogar.  
 

Há necessidade de uma reviravolta ontológica 

A incapacidade para o diálogo é uma força contrária, que prevalece na 

sociedade atual, se opondo ao desenvolvimento harmonioso, dialógico, das 

relações sociais. Ela apresenta implicações na relação entre o homem e o mundo, 

sendo importante refletirmos sobre a necessidade ressignificarmos a dinâmica das 

relações sociais por meio do diálogo, questão de ordem que perpassa por uma 

necessária reviravolta ontológica da hum

mutuamente, e assim, talvez, adiar a auto-aniquilação ou mesmo evitá-la por meio 

Esta é uma proposta alternativa e producente, que pode ser desenvolvida, mediante 

a valorização dos vínculos humanos. Logo, quando os sujeitos movidos pela 

vitalidade do diálogo, se permitirem essa ressignificação comunicacional, haverá 

tomada de consciência a respeito de nossa condição humana como sujeitos abertos, 

aprendizes, inacabados e que precisam viver em solidariedade. A partir disso, há 

possibilidades de uma reconstrução dos vínculos comunicacionais, de uma 

reviravolta na relação eu-tu-mundo, como um projeto coletivo a ser pensado e 

desenvolvido, o que exige solidariedade e acordos comuns entre os homens e 

firmação do desenvolvimento da comunicação aberta e verdadeira entre as pessoas 

que tem interesses em comum. Neste caminho alternativo, por meio do diálogo, 

devem ser prevalecer as transformações intersubjetivas, que produzam novos 

sentidos para a vida e para as relações sociais. Afinal, do caos ou da beira de um 

colapso planetário, podemos ter esperança de reconstruções, desde quando a 

racionalidade humana seja concebida e desenvolvida, tendo por base o 

estabelecimento do reequilíbrio das relações entre eu-tu-mundo, admitindo o 

diálogo como uma força transformadora (GADAMER, 2011), capaz de potencializar 
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os caminhos para o enfrentamento de forças contrárias, nos mais diferentes 

contextos de convivência humana. Sendo assim, o diálogo é um fio condutor de 

entrelaçamento de interesses, perspectiva importante para firmação de elos sociais 

fortes e duradouros entre os sujeitos.  
 

Referências 

GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I: Traços fundamentais de uma 

hermenêutica filosófica. Tradução de Flávio Paulo Meurer; revisão da tradução de 

Ênio Paulo Giachini. 15 ed.-Petrópolis, RJ: Vozes. Bragança Paulista; Editora 

Universitária São Francisco, 2015. 

GADAMER, H. G. Verdade e Método II: complementos e índice. Tradução de Ênio 

Paulo Gianchini; revisão da tradução de Márcia Sá Cavalcante-Schuback, 6 ed- 

Petrópolis, RJ: Vozes; Bragança Paulista, SP: Vozes: Editora Universitária São 

Francisco, 2011, (Coleção Pensamento Humano). 

GADAMER, Hans-Georg. Hermenêutica em Retrospectiva. 2ª. ed. Petrópolis: Vozes, 

2012. Volume III. 

GADAMER, Hans-Georg. Elogio da Teoria. Traduzido por João Tiago Proença. 

Lisboa: Edições 70, 2001. 

RODHEN, L. Gadamer in ROSSANO, P. Os Filósofos Clássicos da História: De Ortega 

y Gasset a Vattimo. Volume 3; 2ª edição; editora Vozes, 2009 RODHEN, L. Gadamer 

in ROSSANO, P. Os Filósofos Clássicos da História: De Ortega y Gasset a Vattimo. 

Volume 3; 2ª edição; editora Vozes, 2009. 

 

Currículo Lattes 

Renata Adrian Ribeiro Santos Ramos. Licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual 

de Feira de Santana (UEFS); Mestre em Educação (UEFS). Doutoranda em Filosofia pela 

Universidade do Vale dos Sinos (RS). É Professora Assistente da Universidade do Estado 

da Bahia (UNEB), campus XI, Serrinha (BA). 

 

 

 

 

 

 

 



   

Semana de Filosofia 2021 
O FILOSOFAR, O SENTIR, E A FINALIDADE DAS RELAÇÕES HUMANAS 

21 a 24 de setembro de 2021 26 

 

A PRÁXIS HERMENÊUTICA COMO FORMA DE RESPONSABILIDADE ÉTICA 

 

Edimarcio Testa 

 

Resumo 

No âmbito do pensamento hermenêutico de Hans-Georg Gadamer, a atividade do 

intérprete, que consiste em compreender e desenvolver uma intepretação do 

compreendido, seja ele um texto ou qualquer outro objeto de natureza linguística, define-

se como práxis hermenêutica, uma vez que seu modelo é a phronesis aristotélica da Ética 

Nicomaqueia. Mostro, mediante descrição, que, ao incorporar da phronesis, os elementos 

da aplicação do universal ao particular e o saber ético, a práxis hermenêutica apresenta-se 

como base para uma possível reflexão acerca da questão da responsabilidade. Dessa 

consideração reflexiva, resulta uma concepção de responsabilidade, caracterizada por ser: 

consequencialista, em virtude de atender às consequências de toda escolha do factível; 

autorreferencial, por estender-se a todos os envolvidos nas relações sociais; e 

intransferível, pelo motivo de que jamais caberá aos outros resolver certas tarefas.  

Resulta, também, três formas específicas de responsabilidade, denominadas de 

responsabilidade na escolha, autorresponsabilização e responsabilidade no singular, as 

quais se qualificam como éticas, em razão de emergirem do encontro com o outro, 

concebido como alteridade.    

Palavras-chave: Hermenêutica filosófica. Phronesis. Práxis hermenêutica. 

Responsabilidade ética. 

 

Introdução  

O vínculo entre hermenêutica filosófica e responsabilidade é ainda pouco 

explorado no universo acadêmico especializado. É o que mostra a literatura efetiva, 

oriunda de pesquisas recentes. Tem-se, em nível nacional, um livro de Hans-Georg 

Flickinger, no qual consta uma abordagem hermenêutica explícita sobre o tema da 

responsabilidade, com base na concepção gadameriana de diálogo. Encontra-se, no 

cenário internacional, um artigo de Dennis Schmidt, em que aborda a relação entre 

vida filosófica e responsabilidade moral, a partir da tradição hermenêutica de 

Heidegger e Gadamer. Há, além disso, diversos textos de Theodore George, nos 

quais o autor tem se ocupado da questão da responsabilidade hermenêutica, de 

modo mais amplo e profundo. A responsabilidade é, também, um tema constante 

nos escritos gadamerianos posteriores a Verdade e método (1960). Ele está 

presente nas reflexões de Gadamer desenvolvidas em diversos ensaios das 
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décadas seguintes. Entretanto, não há um texto de Gadamer específico sobre essa 

temática. Por conta disso, a questão da responsabilidade carece de sistematização. 

Ademais, boa parte das reflexões gadamerianas sobre a responsabilidade humana 

embasam-se na práxis hermenêutica. Tal embasamento pode ser atestado por dois 

tópicos. Primeiro, a mediação entre o universal e o particular serve de guia para 

Gadamer abordar, no contexto da relação filosofia-política, a responsabilidade 

pessoal enquanto um atributo singular. Segundo, o saber ético fundamenta uma 

concepção de responsabilidade que alia, por um lado, as consequências da escolha 

pessoal e, por outro, a autorresponsabilização de todos os membros de uma 

sociedade, no que tange, por exemplo, ao âmbito do especialista e sua função social.  

Tais considerações dão mostras de que, sobre o tema proposto, há o que fazer, 

possibilitando, com isso, que se pergunte: é a práxis hermenêutica uma atividade 

responsável? Avaliar se o exercício phronético da práxis hermenêutica constitui-se 

numa forma de responsabilidade ética é o que esta investigação se propõe. Para 

sua realização, tomo por base textos de Gadamer, escritos sobretudo nas décadas 

de 1970, 1980 e 1990, além de trabalhos de comentadores. Mediante postura 

descritiva, realizo uma caracterização dos conceitos de práxis hermenêutica, num 

primeiro momento, e de responsabilidade, no momento seguinte. 
 

Desenvolvimento 

A hermenêutica filosófica possui uma dimensão teórica e outra prática. Essas 

se encontram interligadas reciprocamente. Assim, a hermenêutica é, ao mesmo 

tempo, teórica, por referir-se à reflexão filosófica sobre a atividade do intérprete, e 

prática, por concernir a práxis da compreensão. A responsável pela realização 

dessa unidade entre teoria e prática hermenêutica é a phronesis. Ela é modelo 

hermenêutico de aplicação de um universal a uma situação particular, bem como 

de saber prático [Praktisches Wissen].  Este último se diferencia do saber técnico, 

conforme Gadamer, no que tange ao processo de aprendizagem, à relação entre 

meios e fins e à consideração do bem e do mal. O saber ético, por sua vez, relaciona-

se com a responsabilidade. Essa pressupõe a liberdade, atributo exclusivo do 

homem, como bem 

2009, p. 129). A responsabilidade também se vincula à escolha do factível, o qual 

torna-se referência para todo agir. O seu estreito vínculo com a situação particular 

designa que toda escolha, ao preceder uma ação, produz consequências de 

repercussão no horizonte da comunidade em que à ação terá efeito. Tais 

consequências, oriundas da escolha do factível, tornam o homem responsável 
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perante os outros. A responsabilidade configura-se ainda como 

autorresponsabilização. Considerando-se o domínio da especialização, o 

especialista, ao cumprir uma função social, compartilha, segundo Gadamer, uma 

Além disso, a responsabilidade pressupõe o reconhecimento da alteridade, 

incorporada por Gadamer no conceito de experiência hermenêutica. Segundo ele, o 

-se necessário à 

abertura, mediante a qual o outro possa se manifestar enquanto outro. A 

tarefas que certamente jamais caberá suficientemente ao outro resolver. Nunca 

.  
 

Considerações finais 

Note que Gadamer toma a phronesis aristotélica da Ética Nicomaqueia como 

modelo para sua hermenêutica filosófica. Ela é, em primeiro lugar, modelo de 

aplicação. Se, por um lado, o agente moral deve aplicar os fins éticos universais a 

uma situação particular de ação, por outro lado, o intérprete deve aplicar algo 

universal - texto ou qualquer objeto de natureza linguística - a uma circunstância 

específica de compreensão. Em ambos os casos, a tarefa é a mesma: aplicar um 

universal a uma situação particular. A phronesis é, em segundo lugar, modelo de 

saber técnico, o saber ético é, fundamentalmente, distinto daquele. A partir desses 

elementos phronéticos, Gadamer caracteriza a práxis hermenêutica como uma 

atividade aplicativa e um exercício de efetivação do saber ético, no sentido de tal 

saber ser um guia para o intérprete. Dessa caracterização decorre uma concepção 

de responsabilidade que se articula, de modo geral, em torno de um 

comportamento consequencialista, autorreferencial e intransferível. Nesse sentido, 

perceba que a atividade phronética da práxis hermenêutica evidencia três formas 

de responsabilidade, a saber: a primeira delas denomina-se de responsabilidade no 

singular, uma vez que sua efetivação somente se dá no âmbito da singularidade 

pessoal, via tarefa de aplicar o universal no particular; a segunda forma designa-se 

responsabilidade na escolha, porque na sua realização, mediante a dimensão 

deliberativa do saber prático, leva-se em conta as consequências efetivas sobre os 

outros; por último, a terceira forma qualifica-se como  autorresponsabilização, em 

razão de ser compartilhada por todos os membros de uma determinada sociedade 
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e resultar do enraizamento do saber ético no ethos. Tais formas definem-se como 

éticas, por se manifestarem no encontro com o outro, enquanto alteridade.  Atente, 

enfim, para o fato de que a ideia de alteridade emerge do exame das modalidades 

de relação eu-tu, feito por Gadamer, em Verdade e método, no contexto da análise 

da experiência hermenêutica.  
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O PROBLEMA SOCIOAMBIENTAL E A AUSÊNCIA DA SOLIDARIEDADE COM O 

OUTRO SEGUNDO HANS- GEORG GADAMER 

 

Wanessa Kelly Almeida Silva 

 

Resumo 

As interações socioambientais, em seus aspectos históricos e atuais, através de ética 

pautada na responsabilidade humana em meio aos avanços tecnológicos e ao futuro da 

humanidade, se fazem premente, sendo necessário a comunicação humana, formação de 

uma consciência hermenêutica sobre a degradação ambiental, segundo a perspectiva de 

Hans-Georg Gadamer. As revisões teóricas enfatizando a solidariedade do filósofo e o 

diálogo entre Filosofia e Direito são importantes, para mensurar formas de atuação da 

humanidade com a natureza, com propósito de apontar uma reflexão acerca do 

compromisso ético do homem em relação ao meio ambiente, bem como formação de uma 

consciência hermenêutica sobre a degradação ambiental. O caminho metodológico é 

delineado a partir de um estudo exploratório, sob a perspectiva da revisão da literatura 

utilizando como fonte de pesquisa bibliográfica a obra do filósofo Gadamer. Como 

justificativa, nortear a relevância a responsabilidade fundamento ético ideal para o agir do 

ser humano, pois a forma aleatória e impensada pode colocar em risco a continuidade da 

vida humana sobre a Terra, bem como a reflexão de sociedade de risco, trazendo à baila a 

necessidade de um pensar humano de forma reflexiva sobre as consequências de seus 

atos, favorecendo a concretização do princípio da solidariedade. 

Palavras-chave: Solidariedade. Responsabilidade. Hans-Georg Gadamer. 

Sustentabilidade. Sociedade. 

 

Introdução 

O problema socioambiental através das escolhas e ações humanas e sua 

desarmonia remonta historicamente, observa-se vários momentos de evolução e 

transição de valores sociais, ocasião que as primeiras civilizações ao que concerne 

as relações comerciais já demonstravam de forma marcante o interesse e a 

capacidade eminentemente exploradora do ser humano em detrimento dos 

recursos ambientais naturais. Com o passar dos anos, alguns novos parâmetros 

surgiram, e com esse aglutinou uma ganância evidentemente devastadora, em uma 

busca incessante pelo acúmulo de riquezas, implicando de forma assustadora em 

impactos nos mais diversos ramos, sendo os principais socioeconômicas, meio 

ambiente e cultura. Doutra banda, da perspectiva de um meio ambiente sustentável, 

vislumbra-se uma ética voltada para a coletividade, a ética da responsabilidade e 

suas implicações jurídicas na concepção de sustentabilidade, na qual o filósofo 
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Hans Jonas, pensador que acompanhou de perto os dramas profundos, e a 

eminente preocupação com o futuro da humanidade. Segundo Gadamer (2015), 

para se desenvolver uma hermenêutica ambiental capaz de ter um caráter de 

efetivar o Estado Ambiental se faz necessário que o intérprete tenha uma pré-

compreensão da questão ecológica, bem como o desenvolvimento sustentável. 

Para Elisabeth Rossetto (2010), o pensador Humberto Maturana dispõe que é 

necessária a compreensão em um consciente fundado exatamente no respeito às 

diferenças, sendo o sujeito um ser interligado ao meio onde se encontra inserido e 

não um possuidor. O princípio responsabilidade aponta para a sobrevivência física 

e espiritual da humanidade, através da busca de uma ética para a civilização 

Gadamer e sua relevância frente as atuais configurações do mundo 

contemporâneo, com fito de identificar problemas socioambientais como problema 

ético, aliado a necessidade de uma verdadeira realidade da comunicação humana, 

formação de uma consciência hermenêutica sobre a degradação ambiental, 

segundo a perspectiva de Gadamer. Assim o saber ambiental faz renascer a vontade 

de liberdade em uma nova racionalidade, no qual os seres humanos são sistemas 

vivos sistêmicos e estruturalmente determinados, com trocas contínuas, de acordo 

com as interações, e isso ocorre exatamente com o meio ambiente (ROSSETTO, 

2010). 
 

Degradação ambiental e a ausência de solidariedade segundo a hermenêutica 

filosófica gadameriana 

A atual conjuntura socioambiental padece de uma construção baseada na 

ética da responsabilidade, bem como uma hermenêutica da solidariedade, 

conforme aponta o filósofo Gadamer. É possível identificar que as ações humanas 

podem danificar irreversivelmente a natureza e o próprio homem, assim deve-se 

assumir uma nova dimensão para a responsabilidade, com fito de evitar 

consequências futuras. Morin utiliza a expressão  de 

ao crescimento do poder destrutivo que acompanha a evolução humana, com a 

possibilidade da extinção da humanidade, aos poucos emergindo da  

 justamente evidenciada pelos impactos ambientais. Os estudos 

apontam que o consumismo agrega de forma premente uma cadeia sucessiva de 

fatos não isolados, tais como violação dos direitos humanos, tráfico de 

entorpecentes, inclusive má qualidade da educação, exploração humana, 

lesionando princípios éticos presentes nas relações sociais. Muitos estudos alertam 

que a sociedade vem de forma acelerada e desordenada aumentando a distância da 
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prudência e da ética ambiental, com grande poder devastante e degradante. A 

necessidade da responsabilidade e da solidariedade humana, com precaução na 

sustentabilidade, haja vista o avanço das novas tecnologias, com aprofundamento 

na filosofia moral da precaução, uma vez que a crise ecológica é uma crise moral, 

necessitando de uma profunda reflexão no campo da ética. O filósofo ainda propõe 

uma reflexão importantíssima e cada vez mais necessária a sobrevivência da 

humanidade e do planeta. Gadamer exerceu grande influência no pensamento 

ambientalista, em especial as suas bases filosóficas e futuros desdobramentos na 

esfera política, em especial o apontamento sobre o abuso do domínio humano 

sobre a natureza, e assim sendo que poderia causar sua destruição. O Princípio 

responsabilidade aponta uma perspectiva de diálogo crítico em uma época na qual 

se vivenciava um niilismo tecnológico e político, ao passo que aponta a necessidade 

do uso efetivo em uma ética do cuidado, tendo em vista as gerações presentes e 

futuras. Gadamer, com a hermenêutica da solidariedade, auxilia o ser na 

compreensão de que a humanidade está ainda muito distante de ter alcançado uma 

consciência comum, posto que ninguém pode sobreviver a uma degradação, sendo 

premente um olhar solidário. 
 

Considerações finais 

Os estudos apontam que humanidade possui grande potencial de esgotar os 

recursos naturais, em razão do consumo progressista desenfreado, posto que a 

tecnologia moderna avança sem respeitar os princípios éticos ambientais. É notório 

que uma parcela significativa da população mundial é influenciada pela ideia de 

progresso e resultados, e doutro norte pouco influenciada pelos danos ambientais 

causados nesta relação homem e natureza. Assim, a hermenêutica da solidariedade 

aliada a ética da responsabilidade possui como atributo condenar a distorção mais 

intensa e defender a vertente menos beneficiada pelas conjunturas sociais, sendo 

um pensamento elucidativo, na qual somente uma ética, a qual todos façam parte, 

pode cumprir a ação de apontar os valores a serem seguidos. O estudo se 

fundamentou em reflexões motivadas por estudos bibliográficos, com fito de 

interagir de forma reflexiva, com diferentes dimensões e sentidos para os temas 

desenvolvidos, fazendo uso do estudo  por uma hermenêutica  

do filósofo Hans-Georg Gadamer. Gadamer aponta de forma consistente que a 

intervenção da tecnologia deveria criar métodos de preservação, visando 

sustentação das condições de vida no planeta e pautada na ética socioambiental. 

Para tanto, o filósofo aponta que a dogmática jurídica realizou uma sequestração 

do tempo, e é o tempo que é dogmático, pois congela as possibilidades do futuro. 
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Assim, busca uma discussão acerca de como efetivamente originou a crise 

ambiental, e neste norte compreendida como um problema de ética a ser superado 

através da fundamentação da proposta apresentada uma interligação 

interdisciplinar sobre as propostas e com a necessidade de um diálogo para 

melhoramento. O filósofo alerta e induz uma consciência crítica em relação a 

postura que a ciência deve ter no processo de defesa da vida no planeta, cuja 

premissa principal é ética de responsabilidade sobre a humanidade e o meio 

ambiente. 
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OLHAR FILOSÓFICO: OS FRACTAIS DA LINGUAGEM 

 

Miriam Barreto de Almeida Passos 

 

Resumo 

Esta produção discute o olhar filosófico e seus fractais; parte de breves citações, 

convidando a audiência a pensar sobre; no sentido de provocar novos olhares, saberes e 

produções. Com efeito, o tema não se esgota e nem aponta uma verdade absoluta, apenas 

linguagens; tão-somente filosofar, exclusivamente olhares. 

Palavras-chave: Olhar filosofia. Linguagem. Fractais. 

 

Aspectos introdutórios  

Ao pensar a linguagem, como base para a condição humana; seu exercício: a 

ação do pensamento, do agir, do conduzir, torna-se indispensável essa categoria. E, 

é, a partir dessa premissa, essencial à discussão, que apresento, breves fractais que 

envolve a linguagem, em um olhar filosófico. Nesse movimento dialógico, exerço a 

atividade do pensar, do extrapolar os limites do que seja convencional. Não, um 

pensar apenas de uma linguagem, que fala da linguagem; mas uma metarreflexão 

sobre o olhar filosófico que, de acordo com os estudos teóricos e dos recortes 

textuais, se apresentam como leituras agradáveis. Ao corroborar com as ideias 

 sublinho 

as evidências do olhar filosófico, que, do meu ponto de vista, passa por 

observações, experimentos, descobertas, leituras particulares; em movimentos 

e também 

arquiteto passam, sobretudo, pelo olhar particular e filosófico da linguagem, dos 

fractais, do pensar, do sentir, do agir, do reconstruir; buscando ser e estar no 

 do [...] fascínio pela 

abordagem d

recortes sob os olhares, tomando como base a teoria e prática dos mesmos. 
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Recortando olhares sob a base teórico-prática 

Recortar os olhares sob a base teórico-

pela pragmática. Com esse olhar particular e filosófico do pensar, Mário Quintana 

salienta 

sentem prazer em 

Andrade filosofa

verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim não 

era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o 

perfil de meia verdade 

olhar filosófico da verdade; os pensamentos são materializados nos textos 

apresentados e esses escritos como convites à reflexão. Tratam da filosofia do 

olhar sob o mundo; o mundo particular do poeta, do artista, do indivíduo comum; e 

 

humana; dos enfrentamentos e problemáticas, vivenciados, sentidos e, a partir 

dessas reflexões; questiono: Qual o seu olhar sobre os fragmentos? Em que 

medidas, o olhar filosófico colabora com a atitude humana? Muitas são as questões 

que podem emergir? No entanto para estas questões, o pensar se desdobra na 

busca de soluções que passam por escolhas; norteadas pela coragem, pela 

responsabilidade, pela decisão, pela opção de não ser mais um; mas, em fazer a 

diferença, entre os que estão em nosso entorno. Qualquer posicionamento, sobre 

as interrogações, aponta para uma atitude que vai além da simples afirmação, ou 

negação. Schirato (1990, p. 14) argumenta que todos aqueles que desejam entrar 

em contato com o conhecimento filosófico é preciso aprender a pensar, olhar 

uma escolha inteligente. Assumir plenamente a atitude de filosofar, sobre questões 

que imbricam linguagens; literária, informativa, reflexivas; não é uma tarefa facial; 

de modo que o texto chega à audiência, como remédio e/ou veneno, sendo aceito, 

ou refutado. Todo esse processo passa pelo educar; pela dimensão intelectiva, do 

ensinar a apreciar, a observar, a pensar sobre. Já que a filosofia do olhar é 

imprescindível.  No entanto, o que é de fato, o ato de filosofar? Giles (1983), afirma 

-se da perplexidade, característica primordial do 

homem que se defronta com uma realidade que ele não consegue compreender de 

de espanto, de perplexidade. O homem sente-se perplexo diante do próprio eu, do 
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 Nesse sentido, o ato de filosofar procura levar três 

vivências (eu, outro, mundo); conectadas à compreensão e a à expressão mais viva. 

Essa crítica representa a tentativa de penetrar; compreender; e expressar, a partir 

da leitura, das observações, da situação que se insere e se apresenta à própria 

existência; aprofundando, alargando a experiência do eu, do outro, e do mundo, que 

os circunda. De maneira que a consciência desse processo busque, e encontre 

caminhos outros; fecundos, expressos no binômio teoria-prática. Também, nesse 

movimento do olhar filosófico, o ato em si, deve evitar qualquer tentativa de 

refugiar-se em um mundo idealista; distante da realidade concreta, como afirma 

ue do próprio 

E, essa atitude do não-saber que propicia desejo de novos olhares, e saberes. Enfim, 

o olhar filosófico se encarrega de alcançar os momentos mais ricos da dinâmica 

existencial; trazendo aceleração, emoções, histórias, marcadas por múltiplos 

fractais. E, para além disso, nos convida a olhar, a imaginar cenários alternativos e 

cenários outros; contemplando a beleza, que é a vida, na sua mais nobre capacidade 

de criação. 
 

Considerações finais 

Ao finalizar, creio que o olhar filosófico colabora sobremaneira no processo 

interativo, evolutivo, do indivíduo; e, os fractais, presentes nas diversas linguagens, 

são filamentos extraordinários para o pensar, ocasionando o curso de novas e 

tantas outras linguagens. Já que a filosofia permeia a linguagem do indivíduo, e, por 

meio dela, expõe a intencionalidade, conceitos, reflexões, revelando uma identidade 

carregada de um contexto histórico, cultural, social, humano. Nesse jogo de 

são arquitetados. De forma que, a riqueza que une a linguagem, seja ela de qualquer 

tipologia, com a realização do saber filosófico, passa, pela análise das várias formas 

-se relevância nos aspectos, poéticos, sentidos, 

materializados na tessitura apresentada. 
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ISOLAMENTO NA ÓTICA DE GADAMER DE UM VIVER NÃO SOLIDÁRIO 

 

Suely Lisboa Novais Cavalcanti 

 

Resumo 

O objetivo deste texto é mostrar as implicações, efeitos e consequências da importância de 

um viver não solidário, a partir das considerações filosóficas de Hans-Gadamer em seu 

-

isolamento e a solidão, no âmbito da filosofia, percebe-se que o isolamento recai sob o 

trazido pelo filósofo em sua abordagem, que justificamos, não diferentes de outros 

abandonos visíveis na realidade atual. Em seguida, pontuamos que a exacerbação do 

isolamento, quer por razões pessoais ou ocasionais está motivada pela necessidade de 

salvaguardar vidas, que resulta às vezes na fragilização das relações de amizade e de 

vínculos até mais sedimentados com o outro. Ao fim, abordamos como o experienciar dos 

próprios limites de resistência e superação de um viver não solidário implicam no desajuste 

do indivíduo. 

Palavras-chave: Isolamento. Viver não solidário. Gadamer. 

 

Introdução  

O isolamento como uma forma de viver, ainda que pareça saudável e talvez 

necessário em alguns momentos, na visão do filósofo Gadamer, representa uma 

perda de contato com o outro; uma forma de sofrer de solidão, em contraposição à 

postura dos filósofos Rousseau, Goethe e Heidelberg que defendiam o afastar-se 

como a busca de um abrigo de valores, do querer perseverar em algo, como atração 

sobre a alma humana (GADAMER, 2001, p. 98-99). Se as posturas distintas, aqui 

discorridas sobre o sentido do isolamento demonstram sofrimento e, ao mesmo 

tempo, a descoberta do interior humano pela auto-contemplação, o que dizer 

quando ocorre uma exacerbação desse movimento? Portanto, é nessa vertente que 

trazemos, sob o esteio do filósofo Gadamer, a importância do viver não solidário, 

ainda que a experiência do isolamento nos feche, jogando-nos para o nosso interior, 

visando o redescobrir-se para si e para o outro.  
 

O isolamento e a solidão 

Hans- -

alienação, considera o isolamento como uma experiência de solidão, ou mesmo 
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uma forma de perda, e retrata sob o olhar da filosofia grega a crucificação de Cristo 

como uma experiência religiosa do abandono, ressaltando que a solidão do sábio, 

também, é uma vivência do abandono, cuja busca pelo saber é a expressividade da 

solidão. A solidão, segundo o filósofo, é procurada além do ser uma experiência de 

renúncia. Já o isolamento é uma experiência de perda, trazendo o sofrimento, como 

uma espécie de estranhamento do homem no mundo (GADAMER, 2001, p.100). Na 

percepção de Nietzsche, o isolamento é o afastar-se nesta existência para buscar 

novas perspectivas; outros caminhos, enquanto a solidão é o espirito livre, 

permitindo ampliar a nossa visão para conseguir entender o que antes não era 

possível localizar (TRINDADE, 2018). Contudo, tanto Gadamer quanto Nietzsche 

comungam no sentido de que a solidão, também, é uma forma de ver nossas 

conexões consigo e com o mundo. Nesse viés, o isolamento voluntário ou não, 

muitas vezes está relacionado as pessoas, ou grupos, que sofrem algum tipo de 

discriminação, preferindo-se isolar da sociedade. Em outro aspecto, o isolamento 

tem suas implicações e consequências danosas, tanto para os indivíduos, quanto 

para a sociedade, tais como a suspensão dos serviços, a interrupção abrupta do 

convívio social, além da obrigatoriedade de ficar em casa, como nos dias atuais, 

isolamento esse que se tornou exacerbado, impedindo um viver não solidário, 

legitimando apenas o eu e o individual, lastreado por um discurso questionável e 

que por vezes, escamoteia a realidade; ressaltando inclusive na fragmentação dos 

vínculos por mais sedimentados que sejam, pondo em teste os próprios limites de 

resistência e superação psicológica como ser humano, no liame entre a razão e a 

emoção, a sanidade e a loucura. Por outro lado, tem-se o viver não solidário, termo 

que retrata um dos problemas das sociedades modernas, abordado por Soares e 

Garrafa (2013), que nos faz sentir menos culpados se pudermos apontar outras 

pessoas que na mesma situação nada fizeram, e, é nesse contexto que, somos 

influenciados pelo que as pessoas à nossa volta fazem, ou esperam que façamos; 

exemplificando temos as difundidas campanhas de doações aos ditos necessitados, 

cuja motivação às vezes, intencionam ganhos em futuros pleitos eleitorais em nome 

umana só deixa de ser um discurso vazio, a 

partir do sofrimento, da vulnerabilidade, da dor e da fraqueza, condição que nos 

une, que faz de nós sujeitos corporais irmanados não pela abstração, mas pela 

situação de fragilidade, pela experiência da faiblesse, no dizer de Gabriel Marcel 

(1940, p. 18). Por fim, Gadamer (2001, p.106) destaca que, a amizade funda-se no 

sentimento de solidariedade e que a convivência humana nunca se instituiu em 

outra base a não ser na solidariedade, equivale dizer que, a perda de toda 

solidariedade representa o sofrimento do isolamento. 
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Conclusão 

A partir das considerações versadas, percebemos que tanto o isolamento 

como a solidão dentro na filosofia gadameriana integram a construção das relações 

sociais autênticas, apesar do isolamento significar uma escolha quando envolve o 

sofrimento por ações discriminatórias. No transcorrer das narrativas destacamos a 

comunhão perceptiva entre Gadamer e Nietzsche de que a solidão, no viés 

filosófico, também, é uma forma de experienciar as conexões de vida consigo e com 

o outro. No aspecto da solidariedade humana, percebemos que o viver não solidário 

tem sido presente nas sociedades modernas, resultando em um efeito nocivo 

quando pessoas ou entidades participam, visando futuro retorno através da auto-

promoção. Diante do que foi analisado, podemos concluir que, para Gadamer, o 

cerne da amizade, visa uma convivência harmônica consigo e com o outro, está, 

sobretudo, em um viver solidário. 
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O QUE É FILOSOFAR? 

 

Vitor Leandro Kaizer 

 

Resumo 

Este trabalho se caracteriza como problematização do que é filosofia a partir de uma 

citação do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, em que o filosofar é significado segundo 

modos de relação e de interpretação da "admiração". A problemática, portanto, gira em 

torno de o que é admiração e de que modo o fazer filosofia é determinado por este pathos. 

Tratou-se de pensar o conceito de 'admiração' a partir de Aristóteles, que busca descrever 

a causa do "filosofar autêntico", e a partir daí confrontou-se a concepção nietzschiana. 

Seguindo-se as determinações alcançadas nesse esforço filosófico, sem se perder de vista 

o teor etimológico de termos norteadores desta investigação nem a sua situação 

fenomenológica, que implicou aliás em um empenho constante em conduzir o pensamento 

em acordo aos fatos, chegou-se a resultados. Nietzsche exige da filosofia um filosofar 

aberto à originariedade do conhecer. Assim como 'conhecer' de fato não significa remeter 

o desconhecimento aberto na experiência ao conhecimento já alcançado, isto é, a "artigos 

de fé", 'filosofar' também não indica um modo de "lidar-se com o conhecido", mas antes com 

o desconhecimento. O sentimento de admiração que brota da perplexidade do não saber é, 

justamente, o que possibilita o conhecimento e a filosofia genuínos. 

Palavras-chave: Ontologia. Gnosiologia. Disposição. Admiração. 

 

O problema do filosofar  

O filosofar de Friedrich Nietzsche se mostra como vigor de um pensar que, 

não alheio à tradição, esforça-se, no entanto, em repensar a tradição sob a tutela 

de um empenho espiritual penetrante e, de certo modo, emancipado. Pensar 

penetrantemente indica um modo de pensar comprometido com o exercício da 

do objeto pensado. Pensar emancipadamente, por seu turno, designa um modo de 

pensar que questiona até mesmo o pensamento pensado, pois se caracteriza como 

abertura à possibilidade de erro. A pregnância desse último na filosofia nietzschiana 

o mote fundamental da obra A gaia ciência: «Vivo em minha própria cassa,/ Jamais 

imitei algo de alguém/ E sempre ri de todo mestre/ Que nunca riu de si também». 

interrogado com perspicácia. A precipitação de um juízo, por mais seguro e 
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inabalável que pareça e por maior receptividade que receba, imprimir-lhe-á sempre 

a alcunha de um juízo em desacerto à razão ajuizadora. É por isso que a filosofia 

nietzschiana é dúbia em re

esforço de ir ao encontro quanto de ir de encontro a ela. Tal equanimidade é o que 

libera a possibilidade de se repensarem conceitos fundamentais, até mesmo ali 

ter uer condições, desterrando-os de seu solo 

natal na intenção de verificar sua verdade própria. «Os gregos e os romanos 

de sua meridional liberdade de sentimento guardar-se da 

e manter no último recesso do coração um mínimo de ceticismo para com tudo e 

todos, fosse deus, homem ou conceito» (NIETZSCHE Aurora III § 207). Em poucas 

palavras, Nietzsche entende o exercício do nil admirari [nada se admirar] como 

filosofar originário em oposição à fórmula admirari id est philosophari [admirar-se, 

isto é, filosofar]. 
 

O que quer dizer 'filosofar'? 

-se, isto é, 

contrapondo nesse sentido a Aristóteles, para quem a admiração  é 

explicaria o filosofar antigo? Para Aristóteles, a admiração filosófica resulta de um 

sentimento de dúvida [ἀ ῶ

[ἀ ῖ

admiração reconhece que não sabe [...]» (  2, 982b 17 18). A admiração 

é um sentimento de estima que instiga à contemplação. «[...] Se os homens 

filosofaram para libertar-se da ignorância, é evidente que buscavam o 

conhecimento unicamente em vista do saber e não por alguma utilidade prática» 

(  2, 982b 19 21). 

nietzschiano é encontrada na seguinte reflexão: «  esta explicação eu encontrei 

: então me perguntei: o 

e quer ele, quando quer 

conhecido» (NIETZSCHE A gaia ciência V § 355, grifo do autor). A remissão do 

. 

Tal remissão indica um fechamento ao não saber e, por conseguinte, à admiração 

que este motiva. «E nós, filósofos  já entendemos mais do que isso, ao falar de 

conhecimento?» «Não seria o instinto de medo que nos faz conhecer?» (A gaia 
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ciência V § 355, grifos do autor). Nietzsche interpreta esse fenômeno de 

medo de se deparar com o não saber fundamental do homem: «vontade de verdade 

e certeza emergem do temor na incerteza» (Fragmentos póstumos Verão  Outono 

de 1884 26 [301], grifo do autor). Não teria sido por essa disposição temerosa que 

se procurou filosofar? Um -sunçoso? De remissão do 

 
 

O filosofar enquanto abertura da admiração 

Caracterizou-se o filosofar segundo duas disposições fundamentais, que 

 em aparente paradoxo  a propensão 

à perplexidade diante do desconhecido [ἀ ῶ

são termos sinônimos. Uma situação perplexa é aquela em que o observador se vê 

como desconhecedor diante do desconhecido. Conquanto esse não negue o seu 

característico do sentimento de admiração. Se motivado por tal embaraço, porém, 

o olhar do observador se desviar do desconhecimento, procurando antes 

alternativas para sair desse seu estado de perplexidade, o conhecimento aí 

oportunizado se fechará concomitantemente àquele. Ambas as situações descritas 

io aqui imposto pelo 

conhecimento não corresponde à relação sujeito-objeto, mas à autorrelação do 

sujeito aberta em função do pathos afetivo,  o que se traduz no modo como a 

perplexidade diante da existência é enfrentada. Encarada como desafio, a 

perplexidade conduz à abertura da admiração, onde o nil admirari expressa 

unicamente a disposição filosófica à dúvida do não saber diante do desconhecido. 

Considerada como obstáculo, a perplexidade já será sinal para um fechamento ao 

desconhecido. O filosofar caracterizado pela indisposição à dúvida  mesmo diante 

da perplexidade  é um modo estático de pensar, quer dizer: realiza-se como um 

adequar o desconhecido ao conhecido da descoberta originária. Essa maneira de 

pensar, ainda que alentada pela descoberta inicial, mas encerrada em suas 

possibilidades, determina-se de acordo às determinações do pensamento já 

alcançadas. : 

admirari id est philosophari. Resumidamente, então, «é preciso ser capaz de 

admirações fortes, e se arrastar com amor até o coração de muitas coisas: senão, 

não se presta para ser filósofo» (NIETZSCHE Fragmentos póstumos Verão  
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Outono de 1884 26 [451]). Com efeito, a tarefa da filosofia e do pensar que se impõe 

nisso tudo é descobrir «até que ponto a verdade suporta ser incorporada?  eis a 

questão, eis o experimento» (A gaia ciência III § 110). 
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O ISOLAMENTO E A SOLIDÃO SEGUNDO GADAMER: UMA REFLEXÃO 

SOBRE O DISTANCIAMENTO SOCIAL RECOMENDADO DURANTE A 

PANDEMIA DE COVID-19 

 

Breno Batalha Quaresma 

Carlos Eduardo Dias de Souza 

Matheus Batista dos Santos 

Wesley de Almeida da Silva 

 

Resumo 

No ano de 2019 ocorreu o primeiro registro do vírus da COVID-19, caso que evoluiu, em 

2020, para uma pandemia. Para controle dessa situação, foram adotadas diversas medidas 

e, entre elas, merece destaque a do distanciamento social. Para atender a esse requisito, a 

rotina das pessoas teve que se adaptar a novas formas de se relacionar e novas estratégias 

de negócios. Tais medidas, no entanto, não vieram sem danos à saúde física e mental da 

população, tendo em vista que nem todos conseguiram adaptar-se à situação que se 

vivencia. Em resposta a essa demanda de meios para bem passar esse período de 

distanciamento, esse trabalho recorre ao pensamento do filósofo Gadamer sobre a questão 

do isolamento e da solidão. Apesar de não ter vivenciado o período de pandemia, essas 

ideias são aplicáveis para a compreensão do período e para a criação de estratégias de 

como experienciar as medidas de distanciamento. Alcança-se, desse modo, uma 

importante compreensão sobre o que é sentir o isolamento, situação danosa, e, pelo 

contrário, a solidão, situação favorável. Desse entendimento, permite-se a escolha de como 

se experimentar a medida de saúde: como algo ruim ou uma realidade edificadora.  

Palavras-chave: Gadamer. Isolamento. Solidão. Pandemia. COVID-19. 

 

Introdução 

Na data de 26 de fevereiro de 2020 o Brasil, na cidade de São Paulo, 

registrou o primeiro caso de contaminação pelo vírus que ficou conhecido como 

COVID-19, o segundo a ser registrado no hemisfério sul. De toda forma, atualmente, 

fazendo mais de um ano desde o ocorrido, diversas foram as consequências deste 

fato: estado de emergência, elevado índice de contaminação, mortes, nova cepa. 

(LONGUINHO 2021). O combate contra esse vírus enfrenta o desafio de vencer seus 

diversos mecanismos de transmissão. Sendo um vírus cuja contaminação ocorre 

pelas vias respiratórias, que pode acontecer tanto pela respiração quanto pelo 

contato com superfícies contaminadas. Para a empreitada, portanto, foi necessário 

a adoção de políticas como o incentivo à higienização das mãos, de isolamento de 



   

Semana de Filosofia 2021 
O FILOSOFAR, O SENTIR, E A FINALIDADE DAS RELAÇÕES HUMANAS 

21 a 24 de setembro de 2021 46 

casos, uso de máscara; importante medida está no distanciamento social, que 

alterou fortemente a rotina de todo o mundo. (AQUINO et al 2020). Porém, não 

houve somente consequências positivas de tais medidas. O cidadão teve que se 

encaixar em uma nova rotina, exigindo deles muita adaptabilidade, o que nem 

sempre foi alcançado de uma forma fácil, sadia. Em pesquisa conduzida por Bezerra 

e equipe, entre as datas de 6 e 8 de abril de 2020, início da pandemia, foram notórios 

os danos tanto à saúde física quanto à saúde mental do grupo estudado. Deste 

modo, nota-se como os brasileiros têm sentido desde os primeiros meses de 

isolamento algum nível de prejuízo. (BEZERRA 2020). Propõe-se, então, abordar o 

tema do isolamento filosoficamente, fundamentado com o auxílio do filósofo 

Gadamer, filósofo alemão da era moderna. Em sua história, passou por duas 

guerras mundiais, experiência que contribuiu com sua linha filosófica. Nota-se, 

nesta, um diálogo entre a filosofia grega e o existencialismo de Husserl. Seu 

pensamento vincula a existência do ser com a linguagem, influência da 

hermenêutica de Heidegger. É através dessa linguagem que esse ser aparece 

inserido no tempo presente, como acontecimento, resgatando o caráter ontológico 

da filosofia. Restaura, com suas ideias, a confiança no ser humano e nas relações, 

com uma defesa da filosofia da vida. (ROHDEN 2009) 
 

Desenvolvimento 

A abordagem da temática solidão dentro do pensamento de Gadamer é de 

relevante importância para entender a atual conjuntura social em meio ao tempo 

de pandemia e as formas de relações entre os indivíduos. Dentro do tema central, 

encontra-se uma ambivalência que deve ser compreendida para um bem viver 

consigo mesmo e com o outro. Ou seja, será encontrada a solidão geradora de 

sofrimento, sendo este fruto de um isolamento por perda ou abandono, e a solidão 

entendida como uma busca de interioridade provocada pelo próprio ser. Além disso, 

também, encontra-se a solidão com uma intrínseca relação com o tema da 

solidariedade em relação ao próprio indivíduo e aqueles ao seu redor, por meio da 

amizade. Debruçando-se sobre o tema da solidão em Gadamer, é notável suas duas 

formas opostas: o sofrimento do isolamento e a harmonia encontrada na solidão. 

nto, algo muito diferente do 

isolamento. O isolamento é uma experiência de perda, a solidão é uma experiência 

apesar de aparentemente iguais, carregam significados antagônicos. Quanto ao 

isolamento, entende-se como uma experiência de perda e dor. Pois reflete 

diretamente na relação entre indivíduos que passa por uma ruptura, ocasionando 
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sofrimento nas partes envolvidas que antes, ao decorrer do tempo, criaram laços. 

Como afirma o pensador, por meio de uma auto-alienação, caracterizada como 

distanciando. Por outro lado, tem-se a dimensão construtiva da solidão. Como o 

emanda da solidão não é a verdadeira 

-

todos os outros Gadamer, 2001, p. 99). Deste modo, podemos compreender como 

uma procura pelo seu mundo interior, querendo-se perseverar-se dos outros, 

renunciando livremente o mundo externo. Por essa rota, obtém-se o domínio 

próprio e capacita-se, por conseguinte, a dar-se ao outro. 
 

Conclusão 

O conceito de isolamento descrito por Gadamer não necessariamente condiz 

com o aplicado como medida para prevenção do COVID-19, porém sua reflexão é 

esclarecedora sobre esse fenômeno no que tange os efeitos sobre a saúde das 

pessoas. Diante dessa realidade da pandemia, é possível observar duas formas de 

vivenciar as recomendações do distanciamento social: como um isolamento ou 

solidão. Os primeiros vivenciam o isolamento sob o sofrimento. Distancia-se dos 

outros devido ao que é posto pelas normas sofrem e estranham a realidade em que 

está inserido e a todos ou outros ao seu redor.  Por outro lado, a vivência da solidão 

é força para uma boa rotina nesse tempo de pandemia. Esse afastamento voluntário 

é vivência como busca frutuosa do mundo interior, encontrando com suas dores e 

alegrias, aprendendo a conviver consigo mesmo. Como bom resultado dessa 

solidão aprende-se sobre a doação ao outro. Nesse se doar, sair de um mundo 

isolado para ajudar os vizinhos, na medida em que a pandemia permite. Esse 

encontro consigo mesmo ensina muito sobre o mundo interior, em especial o como 

se doar. E nesse período que há tantos que apresentam maior risco de vida diante 

do vírus, atitudes altruístas são mais do que necessárias. Um exemplo que merece 

destaque é a ação do Projeto de Extensão: Vida em Quarentena que, entre outras 

atividades, tem utilizado as redes sociais para expor conteúdos para cuidar da 

saúde mental dos enfermeiros que estão na linha de frente contra a doença 

(OLIVEIRA et al 2020); a tecnologia sendo usada de forma a conservar a sanidade 

ao invés de contrapô-la. No percurso deste paper, portanto, foi possível notar como 

a visão de Gadamer pode trazer importantes contribuições para a sociedade que 

enfrenta a pandemia da COVID-19. Aprendendo a viver serenamente o 

distanciamento social, não como isolamento, mas como solidão, muito pode 
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melhorar. Será possível preservar a sanidade da mente e do corpo, assim como se 

doar àqueles que mais necessitam. 
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A SOCIABILIDADE INSOCIÁVEL E AS RELAÇÕES HUMANAS EM SOCIEDADE 

SEGUNDO A FILOSOFIA DA HISTÓRIA DE IMMANUEL KANT 

 

Rafaella Silveira Sucupira da Costa 

 

Resumo 

O objetivo do presente trabalho é compreender o conceito de "sociabilidade insociável" 

proposto por Kant em sua Filosofia da História. Mais especificamente, em sua obra "Ideia 

de uma história universal com um propósito cosmopolita" (1784). E, a partir dessa 

compreensão pretendemos entender como esse conceito é essencial para determinar as 

relações humanas em sociedade, haja vista que tal conceito se trata de uma tendência do 

ser humano em viver em sociedade, embora a sua inclinação natural de se isolar. Portanto, 

o problema aqui em questão é como essa característica antagônica pode favorecer o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das relações humanas em sociedade. Para isso, 

dividimos nosso trabalho em três partes. Na primeira, pretendemos introduzir a 

problemática e compreender o conceito de "sociabilidade insociável". Na segunda, 

almejamos relacionar esse conceito com as relações humanas dadas na sociedade por 

meio de uma constituição civil que garante a liberdade jurídica de seus cidadãos. E, por fim, 

na terceira parte, planejamos tecer uma breve conclusão acerca do problema aqui 

investigado. Neste contexto, o nosso propósito é defender que o conceito de "sociabilidade 

insociável" é fundamental para determinar as relações humanas em sociedade, garantindo, 

por sua vez, a liberdade jurídica, a civilidade e o desenvolvimento dos cidadãos. 

Palavras-chave: Sociabilidade insociável. Immanuel Kant. Relações humanas. 

 

Introdução  

Immanuel Kant, na quarta proposição da obra "Ideia de uma história 

universal com um propósito cosmopolita" (1784), trata do conceito de "sociabilidade 

insociável". Ele define esse conceito como sendo uma espécie de antagonismo pelo 

qual a natureza se utiliza para alcançar o desenvolvimento das disposições 

usa de uma ordem legal das 

"sociabilidade insociável" seria uma tendência natural que os indivíduos possuem 

para formar a sociedade. Contudo, devemos compreender que esse conceito é uma 

tendência antagônica e que, portanto, ao mesmo tempo que ele impele o ser 

humano para entrar em sociedade, ele também o impele a se afastar devido à 

resistência universal que constitui a natureza humana. Portanto, essa tendência 

que a todo instante ameaça a própria vida em sociedade é a responsável pelo 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de nossas habilidades de destreza e prudência 
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social. Neste contexto, Kant defende que o ser humano possui uma tendência 

natural ou inclinação para entrar em sociedade, visto que apenas assim o indivíduo 

se sente verdadeiramente homem. Ou seja, é no âmbito da sociedade que cada 

indivíduo pode desenvolver genuinamente as suas habilidades naturais. Mas como 

se daria esse desenvolvimento por meio da sociabilidade insociável? Segundo Kant, 

a propriedade insocial nos impele a querer tudo a nosso gosto e isso faz com que 

desejemos nos afastar, pois em sociedade iremos encontrar resistência de todo 

lado, pois cada um deseja que sua própria vontade prevaleça. Contudo, a resistência 

que fazemos uns aos outros possibilita que deixemos de lado, por exemplo a 

preguiça, e nos esforcemos a desenvolver nossos talentos e habilidades a fim de 

conquistarmos honra, poder, posse e prestígio perante nossos semelhantes. Em 

outros termos, apenas quando encontramos resistência é que conseguimos 

encontrar força para crescer plenamente. Neste âmbito, pretendemos analisar a 

partir desse conceito como se dá as relações humana em sociedade com fins a 

defender o desenvolvimento individual e global da espécie humana. 
 

A sociabilidade insociável e as relações humanas em sociedade  

As relações humanas em sociedade se dão por meio de uma constituição civil 

que deve garantir que a liberdade de cada um coexista com a liberdade de todos. 

Portanto, nossa conduta exterior e nossa relação com o outro é determinada por 

uma constituição civil que definirá os direitos privado e público (Kant irá explicar 

melhor cada detalhe dessas leis e direitos na "Metafísica dos costumes", mais 

especificamente, na "doutrina do direito"). E pode ser resumida na seguinte lei 

2008, p. 77). Neste contexto, como podemos compreender o conceito de 

"sociabilidade insociável"? Considerando que cada um deseja fazer prevalecer a sua 

153) garanta o direito privado e público por meio de um sistema de leis que 

possibilite a convivência de todos em sociedade. Por essa razão, Kant faz a seguinte 

inclinações produzem o melhor resultado - tal como as árvores num bosque, 

justamente por cada qual procurar tirar à outra o ar e o sol, se forçam a buscá-los 

por cima de si mesmas e assim conseguem um belo porte, ao passo que as que se 

encontram em liberdade e entre si isoladas estendem caprichosamente os seus 
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em sociedade que o indivíduo pode fazer um bom uso de sua liberdade, haja vista 

que poderá buscar desenvolver por meio das artes, cultura e civilidade suas 

habilidades e talentos e, por conseguinte, buscar um progresso civil e cultural. 

Logo, as relações humanas em sociedade se dão regidas por leis que pretendem 

contribuir para o desenvolvimento do ser humano em sociedade e ao longo das 

gerações poder com muito esforço alcançar um progresso moral. 
 

Considerações finais 

Sendo assim, ao compreendermos o conceito de "sociabilidade insociável" 

como uma tendência antagônica da natureza humana podemos entender a 

necessidade do ser humano em se colocar em sociedade e a partir desse 

entendimento podemos conceber como se dá as relações humanas no seio de uma 

sociedade fundada em uma constituição civil que busca garantir que a liberdade de 

cada um coexista com a liberdade de todos. Neste contexto, podemos concluir que 

o conceito de "sociabilidade insociável" é fundamental para determinar as relações 

humanas em sociedade. Pois, como foi defendido, é apenas por meio de um Estado 

de direito que podemos desenvolver todas as nossas habilidades naturais, visto que 

ao conviver com o outro em sociedade somos movidos a buscar nos desenvolver 

no âmbito civil, cultural e moral. E por essa razão, ao nos colocarmos em sociedade 

acabamos por aprender a conviver com a limitação de nossa liberdade externa para 

gozarmos de uma liberdade no seio da própria sociedade, isto é, uma liberdade 

jurídica. Além disso, é por meio dessa tendência antagônica (a sociabilidade 

insociável) que cada um de nós não apenas nos colocamos em sociedade, mas 

também, acreditamos ser a melhor forma de desabrochar nossas disposições 

naturais tanto quanto indivíduo quanto membros da espécie humana. Sendo assim, 

o presente trabalho conclui essa breve reflexão sobre as relações humanas no 

âmbito da sociedade pautada em um dos principais conceitos cunhado por Kant em 

sua Filosofia da história defendendo a importância do viver em sociedade para o 

desenvolvimento individual e coletivo da espécie humana. Contudo, nossa 

pretensão não é encerrar o assunto acerca do tema, mas simplesmente, trazer uma 

reflexão acerca da importância da sociedade para as determinações de nossas 

relações e o desenvolvimento do indivíduo e da humanidade em geral configurada 

e delimitada pela própria relação humana em sociedade. Logo, buscamos 

demonstrar a finalidade das relações humanas no seio da própria sociedade civil 

em que não apenas é possível o desenvolvimento e aperfeiçoamento individual 

como também um desenvolvimento da humanidade em geral ao longo das 

gerações. 
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O HOMEM SAIU DA SUA MENORIDADE? 

 

Erlison Carvalho de Jesus 
 

Resumo 

O trabalho abordado tem como base no atrigo de José Edmar Lima, em que ele aborda o 

pensamento de Immanuel Kant, que traz em várias de suas obras a pessoa do homem como 

sujeito que precisa de autonomia e de melhoramento. Isto posto, foi abordado o tema a ser 

fator da educação é possível para o homem sair da menoridade. De acordo com a exposição 

feita do artigo no qual foi trazido o tema que envolve a menoridade do ser humano e para 

tentar responder mostra-se que a educação é o fator principal na saída do indivíduo criando 

a sua autonomia. Por fim, no intuito de reforçar a tese apresentada, foi trazida a Educação 

na perspectiva antropológica e Educação e Filosofia como forma de sair da menoridade, 

mostrando que através dos tópicos mencionados, abordam-se se temas que ajudarão na 

ruptura do homem tornando-se o responsável por seus atos e ações. 

Palavras-chave: Homem. Menoridade. Educação. Autonomia. 

 

A menoridade como cominho a discutir  

Tem-se hoje, discutido vários assuntos a respeito do ser humano quando se 

fala de autonomia, na perspectiva do homem, rumo ao desenvolvimento da razão. 

Em vista disso, o tema a ser discutido traz várias reflexões a serem tomadas como 

pressupostos, no intuito de mostrar quais caminhos a serem tomados para que 

assim o homem consiga sair do estado de preguiça. É viável que a isso, se entenda 

que um dos problemas é fazer uma abordagem sob a menoridade. A menoridade, 

tende então, para um estágio de vida fazendo com que o ser humano permaneça na 

sua ignorância sem que aja assim, esclarecimento daquilo que lhes é oferecido 

como objeto a ser conhecido. Isso demostra de certa maneira, que ter alguém que 

lhe dê tudo implica na permanência de tal estado. Em vista disso, o grande objetivo 

é mostrar que através da educação é possível fazer um caminho de abertura rumo 

a 

saída do homem do estado de menoridade para o estado de maioridade, cujo 

principal responsável em permanecer no estado de menoridade, é o próprio 

indivíduo. Para Kant, muitos se recusam sair da menoridade, devido a dois fatores, 

são eles: preguiça e covardia. Esse esclarecimento vai de encontro a menoridade, 

dando ao homem bases concretas para que se tenha uma abertura na sua razão. 
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Diante das discursões que serão abordadas, terá como proposta mostrar para os 

leitores que alguns estágios podem ser quebrados na medida que houver uma 

resposta positiva da parte do indivíduo, onde ele então, entenda que existe um 

horizonte mais abrangente além daquilo que se conhece ou que está de certa 

maneira preso por acomodação. Sendo assim, a tentativa não é a de uma reposta 

final, mas tentar mostrar quais meios serão possíveis para o indivíduo avançar, 

saindo duma vida acomodada, sob o fardo de uma consciência guiada por ideias que 

são meramente opiniões. 
 

A educação: via de esclarecimento 

O fato a ser abordado tem como premissa a seguinte interrogação, que diz 

respeito ao fato de que: o homem saiu de sua menoridade?  Com base nisso, temos 

que entender o que seria essa menoridade e o que leva o homem a esse estágio. 

Vale ressaltar, que em Kant a menoridade não é concebida da mesma maneira como 

define o Código Civil brasileiro de 2003, ao dizer que: "a menoridade cessa aos 18 

anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida 

civil" (art. 5º, da Lei n. 10.406/2002). Para Kant apud (Filho 2019) 

que não é capaz de se autodeterminar, no sentido de que precisa de algo distinto de 

si como comandante de seu agir; por oposição, o esclarecido é o que empreendeu 

-se perceber 

que menoridade em Kant não é a civil, ou seja, alguém abaixo de 18 anos, ele 

compreende a menoridade como a incapacidade que o sujeito tem de si mesmo, do 

seu entendimento. É aquele indivíduo cuja ação não é fruto da sua liberdade. 

Percebe-se nessa perspectiva que o autor aborda em relação a Kant, que o homem 

é aquele que estando na sua zona de comodismo, precisa se mover para fazer uma 

mudança em sua vida, para que assim, usando a razão, tenha uma autonomia 

própria. E esse problema a ser resolvido, está no papel da educação, como fator 

linear da saída do homem da menoridade, porque é ela que vai direcionar e 

despertar a razão humana no intuito de analisar a sua vida em primeiro lugar; o ser 

enquanto estar o mundo; estando no mundo qual seu objetivo principal. Mas 

quando trata da educação vale ressaltar que é além daquela que é dada dentro da 

sala de aula ou seja, vai mais no fundo do ser do homem. Uma educação na 

perspectiva antro

desenvolvimento da Antropologia filosófica nos albores do século passados, [...] 

reconhecendo como tema claramente educacional[...] (Silva 2002, p. 104). 
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O caminho necessário da saída da menoridade 

Tendo em vista o que foi abordado neste trabalho, relembrando do tema 

essa temática já mencionada anteriormente, tentei explicar o que seria essa 

menoridade do homem que basicamente é quando ele permanece na comodidade 

e nisso é culpabilizado. O objetivo do escrito, tem como ponto de partida mostrar 

caminhos necessários onde o indivíduo possa se estabelecer para daí adiante 

caminhar rumo ao esclarecimento da sua razão.  Para tentar dar uma resposta a 

esse problema enfatizo a educação como forma possível, já que través dela o 

homem é capaz de sair do estado da menoridade. A educação é o primeiro caminho 

a ser percorrido, porque é ela a grande responsável de despertar o homem das suas 

atitudes; levando-o ao desenvolvimento; instigando a reflexão sobre a sua própria 

autonomia; ter sua dependência; aprimorar e conhecer os valores. Ela faz parte do 

caráter antropológico e ligado ao fator filosófico, no desenvolvimento da razão 

humana. Vemos que a resposta não é de imediato se ele saiu ou não da menoridade, 

mas que é possível sim que o homem saia tendo em vista a educação que vai fazer 

parte de sua vida com o seu livre arbítrio. O trabalho elaborado, tem como 

pressuposto levar o leitor a refletir e fazer suas ponderações filosóficas, no 

cotidiano que vive tendo um olhar amplo nas atitudes demostradas pelo homem, 

que de certa maneira, está levando ao comodismo, sem que haja uma reflexão mais 

profunda dos objetos de conhecimento que lhes apresentam fazendo-se menor. 

Por fim, os achados desse trabalho, vem de certa maneira contribuir com a 

instituição a qual será destinada como forma de apresentação para que outros 

conheçam e se aprofunde na pesquisa de tal tema que foi exposto nesse embolso 

de maneira resumida. 
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MALEBRANCHE E MONTAIGNE: UMA DIVERGÊNCIA CONTROVERSA?  

 

Jeferson da Costa Vaz 

 

Resumo 

Nosso trabalho tem o objetivo de investigar a possibilidade de aproximação entre as 

filosofias de Michel de Montaigne (1533-1592) e Nicolas Malebranche (1638-1715). Nossa 

hipótese é que, embora Malebranche tenha sido um crítico do autor dos Ensaios, existem 

elementos em sua doutrina que nos permitem a ilação de que sua filosofia foi influenciada 

ao menos por horizontes problemáticos característicos do Renascimento. Se orientando 

por esta hipótese, dividimos este trabalho em três partes. Na primeira delas, propomos 

discutir a crítica de malebrancheana aos Ensaios, com o fito de localizar as motivações 

desta abordagem. Na segunda parte, o objetivo é examinar a semelhança entre os autores, 

no que concerne ao reconhecimento do limite dos sentidos, no intento de analisar possíveis 

pontos convergentes. Na última parte pretendemos comparar o argumento de Montaigne 

sobre a barbárie com o argumento de Malebranche acerca da loucura para avaliar os 

pontos similares. Acreditamos que nossa pesquisa é pertinente porque ela se dedica ao 

pensamento de um autor ainda pouco estudado no contexto nacional, ou seja: Nicolas 

Malebranche. Por fim, podemos contribuir com a consideração preliminar de que, apesar 

de suas críticas ao Montaigne, um exame dos pontos convergentes entre tais autores se 

mostra promissor. 

Palavras-chave: Sensibilidade. Loucura. Outras mentes. Malebranche. Montaigne. 

 

Introdução  

da obra Recherche de la Vérité, Malebranche teceu alguns comentários acerca do 

autor dos Ensaios que suscitam, numa primeira vista, a inferência de que seu 

posicionamento filosófico aponta para um afastamento em relação ao 

renascentista. Dentre estes comentários, podemos destacar a afirmação 

malebrancheana de que Montaigne escrevia « à tort et à travers » (MALEBRANCHE, 

1837, p. 88) e a maneira na qual o padre oratoriano insinuou que ele não era um « 

esprit fort », como observou Leduc-Fayette (2000). Porém, mesmo criticando os 

Ensaios no tocante ao método e à falta de rigor lógico, Malebranche expôs em 

outras partes da Recherche de la Vérité algumas reflexões que nos permitem inferir 

exatamente o oposto da impressão que o texto Du livre de Montaigne suscita, ou 

seja, uma possibilidade de aproximação entre os autores. Diante disso, a hipótese 

deste trabalho é a de que, levando em conta a forma na qual Malebranche 
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reconheceu os limites do conhecimento obtido mediante os sentidos e o modo como 

tematizou, segundo Smith (2004), pela primeira vez na história da filosofia o 

problema das outras mentes, podemos depreender que, mesmo tecendo 

significativas críticas a Montaigne, Malebranche não negou o todo da filosofia 

daquele. Neste sentido, ele não foi totalmente avesso às contribuições 

montaigneanas. Nos parece, inclusive, que além de não ter recusado esta filosofia, 

o padre do Oratório acolheu alguns elementos dela, atualizando para o escopo de 

suas reflexões, alguns problemas presentes no autor do século XVI. Diante disso, a 

pergunta que orienta a nossa pesquisa é a seguinte: de que maneira podemos 

aproximar as filosofias de Malebranche e Montaigne? Compreendendo esta 

questão, temos o objetivo geral de investigar quais pontos de convergência entre 

as duas propostas, para examinar como podemos aproximar essas duas filosofias, 

sem deixar de reconhecer os aspectos que indicam com nitidez o desencontro de 

ambos os autores. 
 

Desenvolvimento 

No intuito de confirmar esta hipótese e cumprir com o nosso objetivo, 

acreditamos ser adequado percorrer um itinerário orientado por três propósitos 

específicos que correspondem com as respectivas partes desta pesquisa. Sendo 

assim, na primeira parte temos o objetivo de discutir como Malebranche 

recepcionou Montaigne, para localizar as motivações das críticas ali presentes. 

Para isso, nos deteremos no texto Du livre de Montaigne. Em seguida o nosso intuito 

é examinar como o seu reconhecimento dos limites da experiência sensível, se 

apresenta semelhante ao gesto cético de Montaigne, sobretudo no ensaio intitulado 

este exame para analisar a possibilidade de aproximação entre os dois autores, no 

tocante à crítica da relação sensível com o mundo. Para isso, consultaremos com 

maior enfoque o texto supracitado d

Malebranche abordou o problema das outras mentes. Por fim, na terceira parte, 

temos o fito de comparar o argumento de Montaigne sobre a barbárie presente em 

Dos canibais, com o argumento malebrancheano sobre a loucura, presente no 

Éclaircissement VI, para avaliar as possíveis similaridades. Acreditamos na 

plausibilidade em propor essa aproximação, por conta da maneira semelhante em 

que os autores argumentam acerca dos limites dos sentidos, recorrendo à imagem 

da loucura. Julgamos ser possível identificar no argumento de Malebranche sobre 

a loucura, 

porque vê o que não existe, mas precisamente porque vê o contrário do que os 
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outros vêem, quer -

do pensamento expresso de forme sin

são as modificações dos espíritos singulares e não problemas de uma faculdade 

que seria a razão, faculdade a qual Malebranche nega constantemente a realidade 

psicológica.". 
 

Considerações finais 

Em geral, a proposta de aproximação entre textos filosóficos de diferentes 

autores/as é um tanto desafiadora. Cada pensamento se expressa de maneira 

singular, ímpar. Por vezes um só pensamento, se é que podemos chamar assim, 

diverge de si mesmo. Daí surgem as propostas de anatomizar determinada obra em 

períodos. Este desafio também se coloca para o nosso propósito, pois os autores 

que abordamos escreveram a partir de contextos diferentes, com propósitos 

diferentes. Porém, o que viabiliza esta intenção é o fato de Malebranche ter lido e 

comentado Montaigne, deixando um documento que indica a existência duma 

influência. Não sabemos se Montaigne influenciou Malebranche a ponto de se 

colocar como um exemplo a ser seguido, ou a ser evitado, pois ele não afirmou isso 

textualmente. Mas, em texto dedicado a refletir sobre os Ensaios teceu críticas ao 

seu autor, donde poderíamos inferir que a influência se deu, porém, como um 

exemplo a não seguir. Contudo, atentando para alguns raciocínios de Malebranche, 

notamos horizontes problemáticos e argumentações similares, que parecem ecoar 

cornos na cabeça, outros que imaginam ser de manteiga ou de vidro, ou que seu 

corpo não é formado como aquele dos outros homens, que ele seria como o corpo 

de um galo, de um lobo, de um boi. São loucos, dir-se-á, e estou de acordo. Mas sua 

alma poderia se enganar acerca dessas coisas e, por consequência, todos os outros 

homens podem cair em erros semelhantes, se julgam os objetos com base no relato 

-268). Julgando as coisas a partir 

dos dados fornecidos pelos sentidos, todo o ser humano, seja ele considerado louco 

ou são, está passível de incorrer em falsas conclusões. Nesta direção ele 

(MALEBRANCHE, 2004, p. 268-9). Vemos, por fim, o reconhecimento dos limites 
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humanos, de modo que poderíamos considerar que também para Malebranche, 

seria "[...]  
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O HOMEM EM "ESTADO DE NATUREZA" DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU: 

SUPERAÇÃO DO HOMEM SELVAGEM AO SOCIALIZADO 

 

Izael Bitencourt de Oliveira 

 

Resumo 

Considerando a principal luta da espécie humana, garantir sua sobrevivência, o presente 

trabalho desempenha a partir de conceitos da filosofia do pensador moderno Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778), presentes em sua obra intitulada de "A origem da 

desigualdade entre os homens" 

ara pensar o homem em uma ideia de novo 

civilizado: o homem em estado de natureza discursiva  homem discursivo  superação do 

homem selvagem ao homem civilizado. Essa reflexão que parte da observância das 

r e cooperar para a 

conservação do próprio homem (ROUSSEAU, 2017, p. 38). 

Palavras-chave: Filosofia. Estado de natureza. Homem selvagem. Homem Civilizado. 

Homem discursivo. 

 

Introdução  

O maior desafio da espécie humana foi/é garantir sua existência. Para sua 

conservação, o homem foi capaz de desenvolver inúmeras potencialidades, o 

tempo possibilitou que sua realidade, antes mínima, se transformasse em um 

cômodo maior e que abrigasse muito mais que seu desejo de sobrevivência. O 

presente trabalho busca projetar conceitos da filosofia de Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778), pensador e teórico do século XVIII, no objetivo de pensar o homem 

civilizado que supera o homem selvagem. Assim, buscando corresponder o objetivo 

dessa reflexão, busco na obra desse pensador, intitulada "A origem da desigualdade 

entre os gêneros", extrair o conceito de estado de natureza -

em que cada um está perfeitamente isolado e perfeitamente isolado e 

CASSIRER, 1992, p. 344) - frisando as ideias 

de "homem selvagem" e homem civilizado".  
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O homem selvagem e o homem civilizado rousseauniano 

O objetivo da obra rousseauniana é de desenvolver uma explicação para a 

origem das desigualdades entre os homens. Nesse sentido, sua preocupação é 

estabelecer uma linha de pensamento, não biológica, acerca da formação da 

desigualdade por ele defendido (ROUSSEAU, 2017, p. 35). Por isso, defende em sua 

obra, a partir de duas partes reflexivas, o percurso feito pelo homem em relação ao 

encontro dessa fragmentação do homem em estado de natureza; para o pensador 

moderno, tudo inicia quando o homem instaura a propriedade privada ou, em 

termos do próprio pensador, "sociedade civil" no qual, em linhas gerais, "perverteu", 

sociedade é responsável e conservar o direito de proclamar 

. Desse modo, para 

o pensador, surge o homem civil, diferentemente do homem selvagem, o seu 

"estado de conservação" está penetrado pelas "paixões" e "vícios", tornando-o 

limitado, afirma o pensador, "rumo à decrepitude da espécie" (ROUSSEAU, 2017, p. 

79) uma vez que anterior a esse estado de natureza 

 (KENNY, 2009, p. 

118). Partindo dessa perspectiva, pode-se pensar em um novo estado de natureza 

para o homem contemporâneo, no qual defino como o homem em estado de 

natureza discursiva, ou ainda, homem discursivo: o homem, em busca de seu estado 

de conservação, princípio de sua existência, desenvolveu ao longo de seu percurso 

existencial a "arte", como pensa Rousseau, da comunicação. Essa comunicação é 

sobretudo um modo de ser, o homem discursivo é aquele que abraça essa novidade. 

Diferentemente do homem civil defendido por Rousseau, o homem discursivo sabe 

fazer uso de mais uma ferramenta em que o espaço no qual se encontra exigiu que 

o desenvolvesse: o homem discursivo, nesse sentido, domina o discurso e faz dele 

matéria para domínio.  
 

Considerações finais 

Observando as principais influências do homem selvagem, mencionado na 

obra de Jean-Jacques Rousseau, infere-se, nesse sentido, que o homem 

contemporâneo tem sob sua natureza um determinado domínio que está, por sua 

vez, relacionado com seu tempo, por isso, afirmo que sua autoridade discursiva é 

tida como imersa em uma realidade hiper tecnológica, ou seja, o homem 

contemporâneo, ou ainda, o homem em estado de natureza discursiva possui uma 

discursividade, em suma, é a maneira do homem ser em relação ao seu modo de ser 

e está em seu espaço, defendido como sociedade. Ainda nessa análise, a 

necessidade é destaque para o desenvolvimento de inúmeras qualificações na 
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existência humana, isto é, a questão comunitária que envolve uma dinâmica de 

conservação, move no homem necessidades que lhe será imprescindível para sua 

sobrevivência, uma vez que, diferente do homem selvagem, o homem civil 

manifesta uma genuinidade comunitária, nesse sentido, o homem civilizado e o 

homem discursivo, em linhas gerais, mantém o seu modo de conservação como 

prioridades. O que vale de acréscimo para se pensar o homem contemporâneo, 

embora como já explicado, esse ensaio não se trata de uma análise antropológica 

ou biológica e cientifica, é a possibilidade em pensar em como o homem tem 

fundamentado suas bases estruturais, que como analisado nesse ensaio, se trata 

de uma busca discursiva sustentada pelo tríplice existencial  domínio, força e 

poder  por isso, o homem contemporâneo está em um estado de natureza 

discursiva. 
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O DIONISÍACO E O APOLÍNEO ENQUANTO FUNDAMENTO DA REDENÇÃO DO 

UNO PRIMORDIAL: UM BREVE ESTUDO DA OBRA O NASCIMENTO DA 

TRAGÉDIA 

 

Regiani Cristina Jacinto Ferreira 

 

Resumo 

Segundo Nietzsche, dos cultos em louvor a Dioniso surge a figura extasiada do sátiro que 

através de sua dança e seu canto entoados em louvor ao deus deixam transparecer a 

verdade imanente ao mundo, a saber, o Uno primordial. Para o filósofo, da música 

extasiada, a saber, a música em sua máxima intensificação, emitida pelo coro dos sátiros 

surge a tragédia. Esta arte que nasce e se efetiva a partir da atuação conjunta dos princípios 

apolíneo e dionisíaco, era capaz de traduzir a partir de simbolismos e imagens a vida 

primordial e conduzir seu espectador para além da aparência do mundo, levando-o para o 

fundo da vida, a saber, a vida do vir-a-ser. Este trabalho, que deriva de um estudo da obra 

O nascimento da tragédia de Friedrich Nietzsche, tem como objetivo analisar a música como 

princípio cósmico gerador da tragédia, arte esta através da qual o Uno primordial 

contempla a si mesmo. 

Palavras-chave: Tragédia. Apolíneo. Dionisíaco. Nietzsche. 

 

Introdução   

Este trabalho tem como objetivo analisar o processo da completa redenção 

do Uno primordial na forma de imagem. Esta redenção, apresentada por Nietzsche 

em sua obra O nascimento da tragédia, é possível pela música dionisíaca e seus 

efeitos no artista e espectador da tragédia. Segundo Nietzsche, o Uno primordial, 

ou a vida imanente a toda a natureza, representa a vida pulsante em todo vivente, é 

o impulso que engendra e destrói, é a vida do vir-a-ser do mundo. Enquanto mundo 

de contradição e dor, e impulsionada pelos seus tormentos, a vida pulsante, 

necessita de sua redenção. De acordo com Fink, o conceito de redenção refere-se 

ao processo de aparição da vida pulsante, como tentativa de encontrar um alívio 

para sua dor primordial (FINK, 1983 p. 27). Para que o processo de redenção se 

torne possível faz-se necessária a atuação dos impulsos artísticos naturais, o 

dionisíaco e o apolíneo. Com o intuito de buscar um alívio para sua dor originária, o 

verdadeiramente existente e Uno primordial, enquanto eterno padecente e pleno 

de contradição necessita, para sua constante redenção, também da visão 
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do vir-a-ser - construção, destruição; vida, morte - que o fundo primordial do mundo 

busca alívio para seu sofrimento. Esse vir-a-ser nada mais é do que a sua 

fragmentação em seres finitos e a destruição desta. Mas, para Nietzsche a 

transfiguração em seres finitos não seria suficiente para a completa redenção, pois 

enquanto imagem do Uno primordial, esses seres trazem consigo toda sua dor e 

contradição. Para escapar do sofrimento refletido no mundo fenomênico durante o 

processo do desdobramento, o Uno primordial, a partir da atuação dos princípios 

artísticos naturais, realiza um segundo momento de redenção, a redenção na forma 

de arte. Segundo Nietzsche, é na tragédia que os princípios apolíneo e dionisíaco 

aparecem acoplados em uma eterna luta fraternal. Assim, essa arte seria a arte da 

redenção completa, pois ela consegue refletir e reproduzir o movimento do Uno 

primordial. 
 

Desenvolvimento  

Segundo Nietzsche a tragédia surge do coro de adoradores de Dioniso que 

se faziam passar por sátiros, figuras híbridas que louvavam o deus através de seu 

canto e sua dança. Esse coro em êxtase, a partir de sua expressão corporal 

expressava a sabedoria trágica, a saber, a vida com toda sua dor e contradição. 

Segundo Nietzsche, o coro dos sátiros vivia e celebrava sua união com o substrato 

da natureza através de seu canto e sua dança. Para Nietzsche, enquanto reflexo do 

Uno primordial, e desta forma reflexo de Dioniso, o sátiro era visto pelo homem 

dionisíaco como um ser divino. Influenciado pela música, o sátiro seria o primeiro 

espelhamento da dor e contradição primordiais que daria origem à tragédia. A figura 

do sátiro revela que o coro e a própria tragédia surgem da música embriagada 

cantada sob a influência e em louvor à Dioniso. Apesar da aparente divisão entre 

público e coro, o público da tragédia ática, que embriagado via a si mesmo como 

parte do coro, era na realidade uma só massa de transformados. Para Nietzsche, a 

música dionisíaca é um elemento necessário, para o surgimento e desenvolvimento 

da tragédia, mas para que o drama se torne completo, ou seja, para que o Uno 

primordial atinja sua meta, a saber, para que ele contemple a si mesmo a partir da 

arte, faz-se necessária a presença do elemento apolíneo. Segundo Dias (1994, p. 

61), Apolo oferece uma proteção contra a aniquilação do indivíduo pela música. Em 

êxtase, e envolvido pelo poder da música o espectador embriagado é incitado a 

música que o corporifica. Neste momento, o momento da aparição de imagens na 

tragédia, surge um segundo espelhamento da vida primordial, mas este reflete uma 

imagem, que não traduz completamente a totalidade da vitalidade do fundo 
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primordial como o faz a música. Mas a presença do coro com seu canto e sua dança 

complementam e completam a tradução do Uno primordial em imagens. Essa dupla 

presença dos princípios artísticos que ocorre simultaneamente garante a 

completude da cena trágica. 
 

Considerações finais 

O Uno primordial para redimir de seus tormentos necessita autocontemplar-

se, necessita de sua bela aparência, que para sua total redenção, deverá ser 

refletida na forma de arte. A música, como reflexo do fundo do mundo e como meio 

para esta redenção necessita também da bela aparência que será gerada pelo 

elemento apolíneo na forma de mito trágico, ou herói trágico.  Segundo Fink, o mito 

trágico surge da contradição de Apolo e Dioniso, desse modo, o mito trágico, ou 

ainda, a imagem apolínea da vida primordial, seria compreendida como a meta 

atingida pelo Uno primordial resultante de todas as etapas de seu movimento, a 

saber, de todas as suas tentativas de redenção e de autocontemplação. O mito 

trágico surge assim do vir-a-ser do mundo, ou ainda do movimento contraditório da 

vida, de modo a refletir, ou traduzir em palavras, as dores e contradições da vida 

primordial. Segundo Nietzsche, somente na tragédia o Uno primordial encontra-se, 

ou contempla-se a si próprio como uma imagem, uma vez que ela seria a arte que 

reflete integralmente o seu ser. O existente, o real, a vida pulsante é um jogo que 

cria e destrói. Em sua aparição na forma de arte, a vida primordial é apresentada 

como um reflexo geral de si no qual está presente o jogo do artista primordial, neste 

p. 31) Vontade e representação, coisa em si e aparência são interpretadas como um 

movimento, um processo de criação. A atividade do artista individual, o artista 

mundo, seu processo de criação e destruição do mundo fenomenal. A tragédia é a 

arte que traduz e reflete o vir-a-ser, ou seja, é a arte da redenção completa, 

justamente porque essa arte surge, e assim como o Uno primordial, se constitui da 

contradição ou da luta entre os princípios artísticos naturais, o que permite a ela 

refletir a natureza contraditória do Uno primordial. 
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EXPERIÊNCIA AFRODIASPÓRICA: SOBRE UMA FILOSOFIA EXURIANA 2 

 

Alisson G. S. Nogueira 

Wendel do Vale Santos 

 

Resumo 

O presente texto parte da seguinte questão: É possível compreender a nossa experiência 

afrodiaspórica a partir de uma filosofia que fuja às frequentes dicotomias ocidente/oriente? 

Nessa busca, pretendemos trazer para as discussões filosóficas dentro da Academia 

referenciais e filosofias quase inexistentes neste ambiente que mantém uma lógica colonial 

e, ainda, pouco aberta à crescente necessidade de descolonização. Essa discussão faz-se 

necessária, pois compreendemos que as reflexões ocidentalizadas e essencializadas, não 

dão conta da formação do pensamento afrodiaspórico. Aqui, vamos construir uma reflexão 

em torno do Orixá Exu, utilizando de um mito/Itan, e da maneira que os diálogos exurianos 

podem auxiliar na compreensão do processo de comunicação e da percepção de nossa 

própria relação com a diáspora. Para isso, utilizamos teóricos como Hampaté Bâ (2010), 

Fernandes (2018), Prandi (2001), Nagel (2001), como teóricos que nos possibilitam ampliar 

nosso olhar sobre a questão e ao mesmo tempo desenvolver o nosso problema. Para isso, 

desenvolvemos uma pesquisa de caráter bibliográfico e reflexivo. Essa digressão nos 

permitiu compreender a dinâmica das possibilidades de construção de comunicação a 

partir de uma cosmovisão cuja deidade que rege essa habilidade é integrante das vivências 

espiritual/material.  

Palavras-chave: Filosofia-afrodiaspórica. Filosofia-exuriana. Linguagem. 

Decolonização. Diáspora. 

 

Introdução  

É partindo do pensamento de Hampaté Bâ (2010) que demarcamos a 

limitação de nosso pensamento frente a iniciativa dialógica que pretendemos 

elaborar junto a Exu. Nossas reflexões partem da necessidade de buscar 

referenciais filosóficos que abarque nossa experiência afrodiaspórica, de modo que 

nos possibilite compreender, não apenas o nosso lugar como ente, mas como 

sujeitos de história e cujo pensamento e reflexões estão introjetadas em uma 

perspectiva colonial que nos impede de acessar o todo de nossa reflexão sobre 

nossa própria trajetória individual e coletiva. Assim, os autores deste trabalho, não 

                                                             
2 e Oliveira Fernandes em seu texto "Espirais da 
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filiados a religião de matriz africana, ou mesmo africana, buscam nas 

representações dos Orixás a compreensão filosófica de quem não pratica a religião 

e, por isso, não conseguem alcançar a totalidade das representações e dos sentidos 

que compõe a figura de Exu aqui refletida. Falar desse lugar, de fora, é preciso, pois 

nos lembra de que toda e qualquer exposição aqui feita caminhará no campo da 

percepção do mito e de um processo de colonialidade que envolve as imagens 

externas ao mito. E ao mesmo tempo, faremos o movimento decolonial de buscar 

compreender como nossa trajetória e nossas perspectivas podem ser refletidas à 

luz da linguagem exuriana. Percebemos aqui o mito, como elemento vivido no 

cotidiano e não como elemento transeunte e externo as experimentações. Por isso, 

a nossa iniciativa reside na ideia de entender o mito de Exu, mais precisamente uma 

experiência específica, a partir da qual, tentaremos estabelecer reflexões em torno 

da linguagem e da própria essência do mito. Para isso, partimos do universo em que 

o mito está inserido para compreendê-lo como tal, desprendendo-nos de qualquer 

comparação ou oposição dualista de verdades. E é em busca desse direito a 

01). 

Tentaremos compreender como a linguagem é desenvolvida pelas sociedades 

Yorubá, e como os que recorrem a Exu tem em seu capital simbólico uma filosofia 

da linguagem muito mais complexa e intensa do que a dicotomia ocidental é capaz 

de traduzir. 
 

Exu leva dois amigos a uma luta de morte - o que o mito nos conta 

Assim como a própria linguagem, Exu é o movimento e o ente que transmite 

a palavra oral enquanto instrumento divino, considerando-a como elemento do 

processo de cosmogênese e, nesse caminho, surge como o vento que constrói e 

destrói, além de ser vida e morte, como é possível perceber no conflito existente no 

Itan3 Exu 

paradoxo, é o eixo, o elo que existe entre o mundo das entidades ancestrais 

espiritualizadas e a humanidade, onde a oralidade e a palavra se apresentam na 

condição de condutora da tradição. No Itan em questão, dois amigos que tinham 

devoção a Exu, deixam de lhe ofertar as devidas oferendas. Exu, que tanto ofertava 

a seus devotos, se sente traído pela falta deles e decide incitá-los ao conflito. Para 

isso, aparece com um boné pontudo onde, de um lado era visto branco, e do outro 

vermelho. Os camponeses começam a discutir sobre a cor do chapéu do estranho 

                                                             
3 Itan diz respeito às histórias dos orixás. 
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e, por isso, acabam se matando, por não chegarem a conclusões (PRANDI 2001). 

Exu usa a palavra para causar o conflito, propiciando uma discussão que leva à 

morte. Usa sua esperteza e sagacidade para confundir os camponeses e julgá-los 

de forma justa, no caso, fazendo uso da morte. Portanto, se apresenta como uma 

entidade justa no oferecimento das benesses, no entanto na falta da oferta ele 

cobra, com a mesma benevolência com que fora deixado de ser ofertado. No 

sistema de valores aqui apresentado, vemos que é o ruído na comunicação entre os 

camponeses o cerne de todo o conflito, pouco importando a construção 

argumentativa do diálogo. Ambos estão perseguindo a posição de certeza, porém a 

realidade de um ser, se apresenta de forma diferente para o outro, demandando um 

conflito que não poderá ser resolvido, sem que entrem em vias de fato. Como 

Thomas Nagel (2001) 

única certeza que temos é a de nossa própria realidade.   
 

Comunicando-se: 

Exu é a comunicação que une o Orun e o Ayê, mundo espiritual e mundo 

material-físico-corpóreo. Por isso, ele é a dualidade em si. Ele não é Hermes, ou 

Eros, ele é Exu. Exu não existe consubstanciado em figuras da mitologia greco-

romana ocidental, pelo contrário, a própria lógica constituinte na qual é 

materializado, não é comportada com o excludente da dualidade das outras 

mitologias. Exu cabe como fissura comunicativa da mesma maneira que se constitui 

permite à narrativa o relato do relato, articulando a vida. Símbolo de um processo 

de crescimento, Exu conduz o pensamento à vertigem, marcado no discurso da 

dizer, o processo de construção de conhecimento e de qualquer tipo de aprendizado 

está intimamente ligado à figura de Exu, que será lido como a experiência 

comunicativa essencial da humanidade. E essa essência não está acompanhada dos 

valores ocidentalizados. O Itan mostrou que a falta de Exu é a causa de fissuras, ao 

passo que sua presença é o próprio diálogo possível. Assim, não caberia qualquer 

outra interpretação que não o percebesse como parte de um regime de valores cuja 

negociação é parte fundamental. É a quebra do acordo feito, com a força da palavra, 

que propiciou a fissura dialógica. Como bem nos apontou Hampaté Bâ, nas 

tradicionais comunidades africanas, comumente recorre-se às almas dos 

antepassados a fim de pedir-lhes que não lhe faltem à palavra e nem sejam omissos 

na lida cotidiana e na maneira como elas são proferidas. Para as sociedades 

africanas a palavra é o início, é a força, é o elo que figura o mundo espiritual 
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materializado na labuta cotidiana. O mesmo acontece em nossa experiência 

afrodiaspórica, onde as histórias de nossos ancestrais são ritualizadas de forma 

autêntica. Chama-se Exu para iniciar a cerimônias nas religiões de matriz africana 

porque ele comunica, pedindo-lhe permissão, abrindo o caminho e dando-lhes a 

boa interpretação e compreensão. Mas isso já diz respeito a outro Itan e a outra 

história. 
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CRÍTICA IMANENTE, CRÍTICA TRANSCENDENTE: OBSERVAÇÕES SOBRE A 

NOÇÃO DE CRÍTICA EM ADORNO 

 
Felipe Ribeiro 

 

Resumo 

O objetivo da apresentação é discutir a relação entre duas noções de crítica presentes em 

Adorno, uma imanente e outra transcendente. Embora o autor seja um dos principais 

representante

sua própria lógica. Se por imanência se entende o sistema de autorreprodução da 

sociedade, sendo sua crítica aquela que busca as potencialidades nesse sistema para sua 

transformação, então Adorno verá aí o perigo de acabar recaindo numa mera apologia aos 

mecanismos da sociedade em vez de transformá-los. Deste modo, a noção mesma de 

crítica imanente se torna problemática segundo sua mera lógica. Perante isto, o filósofo 

defende que, junto à crítica imanente, é preciso pensar uma crítica transcendente em 

relação à sociedade; que, junto ao modo de proceder interno, é preciso um modo de 

proceder externo ao objeto. Trata-se, sobretudo, da consideração da sociedade a partir 

daqueles fenômenos que buscam escapar de seus mecanismos internos em vez de 

estarem dialeticamente imbricados neles. Veremos que é nos textos de crítica cultural que 

o teórico crítico conta com um conceito de transcendência que visa emancipar-se dos nexos 

funcionais da sociedade, oferecendo um ponto de vista externo capaz de corrigir as 

deficiências da crítica imanente. 

Palavras-chave: Adorno. Teoria Crítica. Crítica imanente. Crítica transcendente. 

 

Introdução  

Adorno é certamente um dos principais representantes da chama

Em linhas gerais, a crítica imanente se opõe a uma crítica externa ao objeto. Ela não 

emprega critérios fundamentados fora da coisa, mas busca confrontar o objeto com 

sua própria autocompreensão, de modo que ele é confrontado com seu próprio 

conceito. É esta forma de proceder que o teórico crítico direciona a diversos 

assuntos, sejam eles obras de arte, textos de filosofia, fenômenos sociais etc. 

Associado a tal procedimento, encontra-se a tese de que a possibilidade para uma 

transformação do objeto deve estar já contida nele, ainda que ele próprio reprima a 

realização desta potência. De maneira geral, a transformação da realidade deixa de 

ser uma recomendação externa e se conecta a possibilidades já dadas em sua 

configuração atual. O mais interessante, porém, é que Adorno mostra, ao mesmo 

tempo, que esse tipo de crítica tem limites internos. De maneira geral, este 
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procedimento tem um germe de conformismo e conservadorismo, pois empregar a 

lógica da coisa para criticá-la pode significar a reprodução da gramática da coisa 

criticada. Digamos então que, para Adorno, a diferença proposta por Jaheggi entre 

crítica interna e crítica imanente não seria tão nítida: muitas vezes a crítica imanente 

recai em mera crítica interna. Será por isso que nosso autor defenderá que, junto ao 

ponto de vista imanente, propriamente dialético, será necessário também um ponto 

de vista transcendente, que saia do objeto. Em nossa hipótese, são nos textos de 

crítica da cultura que Adorno conta com um conceito de esfera cultural que se 

caracteriza por transcender o domínio da reprodução da sociedade. Mas, note-se 

que isso não significará abandonar a imanência a favor da transcendência, ou dar 

um 

diz a Dialética Negativa. Este será o percurso da apresentação. 

 

A cultura enquanto ponto de vista transcendente 

O primeiro ponto é mostrar como se forma a crítica ao conceito de imanência, 

em Adorno. Aqui, o aforisma §98 de Minima moralia, bem como alguns trechos da 

Dialética negativa

ofuscação significa que a sociedade aparece aos indivíduos como processo cego, 

autonomizado, que não somente oculta seus mecanismos reais, mas também torna 

invisível o fato de que ela poderia ser transformada. Daí que os indivíduos estejam 

sob o feitiço [Bann] da sociedade. Ora, se a crítica imanente busca superar essa 

realidade usando seus próprios meios, então ela corre o risco de usar a própria 

ofuscação contra ela, o que poderia implicar a manutenção dessa ofuscação. Entre 

outros, Adorno está visando a tese de Marx de que a superação do capitalismo 

deveria vir pelo acirramento de seus antagonismos, que preparariam crises cada 

vez mais agudas até seu colapso. Para nosso autor, este raciocínio se tornou 

perigoso, pois o horizonte desses antagonismos é mais a catástrofe e o mundo 

administrado do que a emancipação, o que indica problemas na raiz mesma da 

noção de imanência. Por isso, é necessário um ponto de vista transcendente para 

uma crítica da própria imanência. O filósofo recorre, aqui, à esfera da cultura 

enquanto domínio que busca transcender a esfera material da sociedade. Trata-se 

de uma cultura que é ideologia, mas que também tem a verdade de ser um protesto 

contra a reificação. Mais importante que isso, porém, é que Adorno não se interessa 

por uma transcendência absoluta, sem possibilidade efetiva de se realizar. 

Interessa-lhe somente uma transcendência possivelmente realizável, isto é, que 

disponha de condições sociais que tornariam tangível sua efetivação. Em outras 
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palavras: são necessárias condições imanentes para a realização da transcendência. 

Adorno quer por ambos domínios um contra o outro: contra o conformismo da 

imanência, a transcendência; contra uma transcendência abstrata, a imanência. 
 

Considerações finais 

Para a bibliografia secundária, não resta muita dúvida a respeito da 

centralidade da noção de crítica imanente em Adorno. Tampouco falta em seus 

textos uma série de provas da centralidade desse conceito. No entanto, vemos que 

sua obra também busca apontar problemas internos a essa forma de crítica, que 

são problemas referentes aos limites da noção mesma de imanência. Esta não está 

mais isenta perante as grandes catástrofes históricas, pois confiou demais no 

potencial emancipador das grandes tendências objetivas que definem o curso do 

mundo. Se a história é apresentada como processo cego, então ela é algo infernal, 

ela é o feitiço do qual caberia primeiro se emancipar. Que a crítica imanente tenha 

limites, porém, é algo que não tem recebido a mesma atenção entre os 

comentadores, que abordam muito pouco a questão da crítica transcendente. 

Segundo nossa hipótese, a solução deveria ser buscada nos textos de crítica 

cultural, onde o teórico crítico encontra uma esfera que tem a pretensão de se 

afastar do domínio da autorreprodução material da sociedade (a imanência). 

Afastando-se do mundo do trabalho, a cultura promete a vida não reificada, isenta 

de violência, que embora seja encarada como ideologia, também é entendida como 

utopia e como protesto. No entanto, tal corretivo tampouco deve assumir a primazia 

e apagar totalmente o ponto de vista imanente. Até porque Adorno continua filiado 

às premissas básicas da teoria crítica, cujo programa fundamental consiste em 

criticar a sociedade a partir de possibilidades contidas e reprimidas nela mesma. Se 

as duas formas de crítica devem operar uma a crítica à outra, é porque, isoladas, 

elas não conseguem garantir a ideia de uma transformação radical da sociedade. A 

imanência sem a transcendência a ser realizada é apologia; a transcendência sem 

a imanência que a tornaria de fato possível é abstrata. Esperamos que isso possa 

contribuir para a compreensão da noção mesma de crítica em Adorno, elucidando 

pontos de sua obra ainda pouco tratados e valorizados. 
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A INFLUÊNCIA DA RELIGIÃO NA TEORIA POLÍTICA DE ALEXIS DE 

TOCQUEVILLE 

 

Bruno Mendes Góes 

 

Resumo 

A presente pesquisa apresenta como proposição estudar a influência da religião no 

pensamento político do filósofo e historiador francês Alexis de Tocqueville (1805-1859). Na 

análise estão presentes tanto os pressupostos religiosos e crenças que, somado a outros 

fatores, conduziram sua reflexão sobre o estado social democrático, quando de sua visita 

em 1831 aos Estados Unidos da América. Tomando como referência a obra A Democracia na 

América, obra extensa dividido em dois volumes e produto de suas reflexões da supracitada 

viagem, fica evidente a partir da visão de Tocqueville, que a religião como construtora de 

costumes, pode contribuir para a consolidação e manutenção da democracia. Nesse 

sentido, Tocqueville e sua teoria política revelam um campo por demais pertinente para 

refletir de maneira crítica sobre a relação entre religião e política. Se na França, desde a 

Revolução Francesa, foi se solidificando consistentemente a ideia de que a religião seria 

adversária da democracia, Tocqueville lembra que a formação dos EUA a religião 

desempenha um papel fundamental no estabelecimento das liberdades civis. 

Palavras-chave: Tocqueville. Democracia. Religião.  

 

Um diálogo entre religião e política  

A relação entre religião e política nos dias atuais, especialmente como tema 

de análise de disciplinas ligadas às Ciências Sociais e Humanas, é um fenômeno 

científico muito comum e cujo o alcance confirma a importância dada pela academia. 

No entanto, nem sempre foi assim. E como a presente pesquisa irá demonstrar, o 

pensador político e historiador francês Alexis de Tocqueville (1805-1859), mesmo 

não sendo a temática central de sua obra e pensamento, sua teoria política fornece 

um grande fôlego à questão. Na investigação ainda em andamento, mas que já 

possui evidências e hipóteses que enfatizam de maneira quase inédita um aspecto 

das reflexões de Tocqueville pouco estudado no Brasil: a religião como um dos 

pressupostos de sua teorização política. Sendo assim, a investigação demonstra 

como as crenças religiosas do supracitado autor influenciou em suas reflexões 

políticas. Outro aspecto importante também é que a pesquisa já discerni e 

compreende a importância atribuída por Tocqueville à religião, no tocante ao 

desenvolvimento e manutenção da liberdade do cidadão no regime democrático, 

importância está descrita minuciosamente em sua obra A Democracia na América. 
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Também é na religião, segundo o filósofo francês, que os americanos teriam a 

principal fonte das crenças e costumes que os moviam na dinâmica e vivência 

democrática à qual se empenhavam.  Conhecido pelas suas importantes reflexões 

acerca da democracia no mundo moderno, Tocqueville, diferentemente de alguns 

pensadores políticos do século XIX, consegue vislumbrar na religiosidade cristã 

importantes contribuições para a ordem civil baseada na liberdade e na igualdade 

de condições. Porém, como dito acima, tal constatação é uma consequência 

necessária daquilo que é o foco da investigação, ou seja, a influência da religião na 

teoria política de Alexis de Tocqueville. Como a bibliografia trabalhada demonstra, 

a temática da religião no pensamento político de Tocqueville não é inédita, porém a 

problemática supracitada se encontra num estágio embrionário de análise e de 

estudo de nosso autor. 

 

A religião como pressuposto de teorização na política em Tocqueville  

Alexis de Tocqueville, em sua correspondência antes da viagem que irá 

realizar aos Estados Unidos da América, revela que esta era apenas um pretexto 

para que ele pudesse estudar in vivo como funcionava a democracia na recém-

independente nação americana. Embarcando em maio de 1831, Tocqueville e 

Beaumont permaneceram em solo anglo-americano até fevereiro de 1832. 

Somando suas reflexões anteriores com a sua experiência pessoal dessa viagem, 

teve condições teóricas e empíricas suficientes para redigir sua grande obra, cuja a 

repercussão lhe valeu muitos elogios na França, e posteriormente em solo 

estadunidense. Originalmente foi um livro publicado em dois volumes. O primeiro 

volume lançado em 1835, trata sobre as instituições políticas da recém-

independente república estadunidense. Já o segundo volume foi concluído em 1840 

e traz como proposta de análise estudar os costumes, hábitos e crenças da nação 

americana e como tais elementos foram influenciados pelo estado social 

democrático. Utilizando constantemente o método comparativo, entre as 

sociedades aristocráticas da Europa e a sociedade democrática do Novo Mundo, 

Tocqueville deixar escapar as influências religiosas em seu pensamento político, 

eito 

aparece repetida vezes ao longo da obra, porém na introdução tem uma 

operacionalidade importante na interpretação que nosso autor faz do fenômeno 

condições é um fato providencial, possui características de um: é universal, 
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conceito de Providência, como elemento explicativo da força avassaladora do 

var alguns a cometer o 

erro de interpretar a proposição tocquevilleana como um fatalismo histórico. Como 

a narrativa da obra supracitada demonstra A intenção do autor é propor que a 

revolução democrática é inevitável por ter origem na vontade divina, no entanto os 

desdobramentos dela, as instituições que irá formar, as leis que irão surgir são por 

força e vontade dos seres humanos. 

 

Palavras finais sobre a justificativa da pesquisa 

A pertinência da pesquisa se baseia em questões relevantes para temas 

como a relação entre religião e política e a relação entre democracia e liberdade. O 

pensamento político de Tocqueville, mesmo já em estudo há algum tempo no Brasil, 

ainda possui temas que não foram devidamente pesquisados. A proposta de 

pesquisa em destaque toma esta direção, já que com relação a especificidade do 

tema, existem poucos trabalhos a respeito. Tocqueville mesmo sendo um sujeito 

que vem da tradição aristocrática, defendeu a democracia como promotora da 

verdadeira igualdade de condições. Porém, não deixa de sinalizar os perigos que a 

democracia poder trazer se não houver remédios para os seus vícios. Nesse 

sentido, ele também se inscreve numa longínqua tradição fixada mesmo no 

contexto da filosofia clássica grega, que via com desconfiança um olhar acrítico 

para a participação popular na política. Pensando no Brasil contemporâneo, onde 

mais e mais denominações religiosas e movimentos carismáticos de caráter místico 

tem aumentado avassaladoramente, e acrescentando que tal fenômeno lança em 

face a necessidade de se discutir não só a pluralidade religiosa, mas acima de tudo 

os possíveis benefícios e malefícios da influência religiosa na esfera política. Daí 

encontrarmos no estudo dessa problemática uma rica oportunidade de reflexão 

acerca de temas pertinentes. As eleições de 2018 onde o candidato eleito, Jair 

Messias Bolsonaro para o cargo de presidente da república, contou tanto com o 

religiosos (com muita evidência 

entre os protestantes), é notável fenômenos que exigem maior investigação acerca 

da relação entre religião e política, com grande destaque para a questão da 

democracia e sua sobrevivência em comunidades cuja a religião resguarda um 

importância histórica e social profunda. Nesse sentido, Tocqueville e sua teoria 

política revelam um campo por demais pertinente para refletir de maneira crítica 

sobre os temas supracitados. A presente pesquisa, e outras realizadas antes dela, 
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é apenas um pequeno esforço para lançar luz em dimensões importantíssimas da 

vida do indivíduo e da coletividade. 
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O CONCEITO HISTÓRICO-METAFÍSICO DE JUSTIÇA E O CONCEITO LIBERAL 

DE JUSTIÇA DE JOHN R  

LIBERALISMO POLÍTICO  

 

Adriano Brito Feitosa 

 

 

Resumo 

Este trabalho analisa o conceito histórico-metafísico de justiça e o conceito liberal de justiça 

 -se 

o conceito de Justiça sob os aspectos exegético, hermenêutico e histórico. Em seguida, foi 

realizado 

John Rawls. Por fim, comparou-se o conceito de Justiça analisado no primeiro tópico com 

-se de um conceito específico 

ou seg

hipótese é a de que o conceito apresentado por John Rawls trata-se de um conceito de 

justiça político e não metafísico. O método de pesquisa utilizado foi o bibliográfico. Após a 

investigação constatou-

-se de um conceito próprio e possui característica política. 

Palavras-chave: Metafísica. Política. Liberalismo 

 

Introdução 

A tradição metafísica legou, em um primeiro momento, ao conceito de justiça 

uma perspectiva relacionada à esfera do indivíduo. Além do mais, a ligação com o 

rínseca. A compreensão grega de justiça 

-

justo ou com deve ser; mostrar, exibir, evidenciar alguém ser justo, tal como é e 

deseja ser considerado; declarar, pronunciar alguém justo, reto, ou tal como deve 

forma de pensar mantém-

agir é inteiramente conforme a vontade de Deus, e quem por esta razão não 

necessita de retificação no coração ou na vida; na verdade, apenas Cristo; aprovado 

-se 

justo, seja nas relações entre os indivíduos, seja nas relações entre indivíduo e 

divindade (aqui, como já explicado, pode ser aplicado de forma análoga a ideia 
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vocábulo latino para justiça reforça o entendimento da ligação entre justiça e 

direito, bem com

direito, equidade; deveres para com os seus; sentimento de equidade, espírito de 

histórico-metafísico de justiça possui um entendimento ligado a um esforço 

individual para tornar-se justo e também o de relacionar-se com a divindade de 

dessa relação, pode-se dizer que a tradição metafísica apresenta um conceito 

ou seja, age de acordo com o direito, estabelecido por esse centro do poder. 

 

Desenvolvimento 

o conceito de liberalismo 

político, como título da conferência. Afirma que tal conceito soa familiar, contudo, 

sua intenção com este conceito é diferente do que provavelmente se supõe. Sugere 

que deve começar a definição de liberalismo político, a partir d

mais apta a especificar os termos equitativos de cooperação social entre os 

cidadãos considerados livres e iguais, e membros plenamente cooperativos da 

 Ele trata este 

questionamento como primeira questão fundamental para, em seguida, acrescentar 

outra questão fundamental: a d

consonância, pois tolerância associa-se a ideia de cooperação. Nesse sentido, um 

cooperação. Essa palavra é repetida por Rawls e é correlacionada com a concepção 

de justiça. Neste primeiro momento, a conclusão que se chega é de uma perspectiva 

de justiça centrípeta. Centrípeta tendo o Estado como centro, desta forma, os 

cidadãos, em ato de cooperação constroem a justiça. Tal afirmação feita por Rawls 

vai de encontro com a ideia de democracia, ou seja, demonstra a participação dos 

cidadãos na promoção da justiça. Isso não significa, inclusive, que nesta sociedade 

haverá pensamento uníssimo quanto as concepções e manifestações nesta 

marcada pela diversidade de doutrinas religiosas, filosóficas e morais conflitantes 

e irreconcili
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sociedade liberal, marcadamente destacada pela pluralidade de manifestações, 

seja no campo religioso, filosófico ou moral. 

 

Considerações finais 

Por fim, destaca-se que o conceito de justiça demanda séria e rigorosa 

reflexão. A bem da verdade, de forma geral, os indivíduos possuem uma ideia ou 

perspectiva de justiça. Quando por exemplo, determinada pessoa tem um parente 

assassinado e lhe é indagado o que ela espera, a resposta é praticamente unânime: 

-

seja, não demandou uma análise guiada pelo método filosófico, contudo, se 

perpétu

-se de um conceito específico ou segue o mesmo 

entendimento da concepção legada pela 

concepções de justiça legada pela tradição metafísica e a de Rawls se diferem, 

embora, necessariamente não sejam antagônicas. Enquanto a concepção de justiça 

oriunda da tradição metafísica apresenta um conceito com feições ligadas à esfera 

do indivíduo, Rawls desenvolve um entendimento de coletividade. Não por acaso, 

que a ideia fundamental de justiça como equidade, onde todas as outras estão 

articuladas sistematicamente, é a da sociedade como sistema equitativo de 

cooperação no transcurso do tempo, de geração em geração, isso porque, 

liberalismo político é o resultado de democracia, justiça como equidade e razão 

pública. 
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EPISTEMOLOGIA E IGNORÂNCIA PROPOSICIONAL 

 

Lucas Jairo Cervantes Bispo  

 

Resumo 

O presente trabalho apresenta um mapeamento introdutório e crítico da discussão entre 

duas alternativas relevantes que disputam a definição de ignorância proposicional, quais 

sejam, a Concepção Padrão e a Concepção Nova. Para a primeira, ignorância é ausência de 

conhecimento; para a segunda, ausência de crença verdadeira. Tendo em vista a análise 

clássica do conhecimento, essas posições concordam que ausência de crença verdadeira é 

condição suficiente para ignorância, mas disputam sobre se é uma condição necessária. 

Defensores da Concepção Padrão argumentam que mesmo possuindo crença verdadeira 

um sujeito pode ser ignorante devido à falta de justificação ou a não satisfação de uma 

cláusula anti-Gettier. Por outro lado, defensores da Concepção Nova argumentam que não 

há ignorância se há crença verdadeira, mesmo na falta desses outros elementos. Nessa 

última perspectiva, ter crença verdadeira é suficiente para não ser ignorante. Considerando 

essa divergência cada uma dessas alternativas será exposta tendo em vista como definem 

a ignorância e as condições específicas para a ignorância proposicional. Além disso, suas 

vantagens e desvantagens referentes à ignorância proposicional serão brevemente 

contrapostas. Com isso, esse trabalho visa contribuir com a difusão em língua portuguesa 

de uma discussão recente, mas em crescimento na epistemologia analítica contemporânea. 

Palavras-chave: Epistemologia. Ignorância. Ausência de Conhecimento. Ausência de 

crença verdadeira. 

 

Introdução  

Comumente fazemos avaliações em termos de ignorância. Reconhecemos 

que somos ignorantes, julgamos que outras pessoas são ignorantes ou que 

determinadas situações são de ignorância. Admitimos também que a ignorância tem 

impacto nas nossas vidas. Desde um impacto menor até um impacto maior a 

depender do quanto o objeto da ignorância é central e importante para nós. Além 

disso, por um lado, é normal que pensemos que, no geral, quanto menos ignorantes 

formos, melhor, ainda que em alguns contextos talvez a ignorância seja desejável.   

Por outro lado, também percebemos que em alguma medida a ignorância é 

inevitável. Nesse caso, por mais que aumentemos o escopo do nosso conhecimento 

ou das nossas crenças verdadeiras, isso seria como o crescimento de uma ilha num 

mar infinito, de modo que quanto mais a ilha cresce, mais o horizonte marítimo se 

afasta, ou, ainda que esse mar seja finito, não poderíamos esgotá-lo nas condições 

atuais. A ignorância, no entanto, não se faz presente apenas no cotidiano em um uso 
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conceitual de senso comum. Trata-se de um fenômeno que atravessa a experiência 

humana em diversas de suas dimensões, como a histórica, social, moral, política e 

econômica, e tem passado a ser objeto de estudo de diferentes áreas e com a 

filosofia não tem sido diferente. Enquanto tema a ignorância aparece na história da 

filosofia desde o período clássico, no mínimo desde Sócrates e do ceticismo antigo. 

Não obstante, em toda essa história, apesar da ignorância relacionar-se com 

diversos temas e questões de várias áreas da filosofia, a reflexão epistemológica 

acerca de sua natureza tem sido negligenciada e preterida em prol de outras 

discussões.  Esse cenário, no entanto, tem mudado contemporaneamente e a 

epistemologia da ignorância tem crescido, alimentado a epistemologia em geral, 

bem como outras áreas da filosofia e também discussões sobre ciências e 

ignorância. 
 

Desenvolvimento 

Segundo a Concepção Padrão (CP), a ignorância é a ausência conhecimento. 

No caso dessa tese, a natureza da ignorância é determinada em contraste com a 

natureza do conhecimento, o que geraria uma unificação da teorização sobre o 

conhecimento e sobre a ignorância. Aceitando essa unificação, se, por um lado, 

podemos falar em conhecimento proposicional, conhecimento prático e 

conhecimento por contato, por outro podemos falar em ignorância proposicional, 

ignorância prática e ignorância por contato. O conhecimento proposicional refere-

se ao saber que uma proposição é verdadeira. Já o conhecimento prático é saber 

como fazer alguma coisa. Por fim, o conhecimento por contato realiza-se na ou 

deriva da experiência do sujeito conhecedor com aquilo que conhece e pode 

envolver não somente pessoas, coisas, lugares e acontecimentos, mas também e 

principalmente os nossos próprios estados mentais. Dessas distinções segue-se 

que os respectivos tipos de ignorância para CP podem ser ignorância proposicional, 

na qual não sabemos que uma determinada proposição é verdadeira; ignorância 

prática, na qual não sabemos como fazer alguma coisa; e ignorância por contato, na 

qual não sabemos algo no sentido de não estarmos tendo e não termos tido 

experiência com a porção da realidade ignorada. O que nos diz a Concepção Nova 

(CN)? Para a CN ignorância é ausência de crença verdadeira. Essa concepção 

implica que, diferentemente da CP, os casos de crença verdadeira que ficam aquém 

do conhecimento não são casos de ignorância. Dada essa compreensão, se 

aceitamos que são as proposições as estruturas passíveis dos atributos de verdade 

e de falsidade e os objetos de crença e descrença, não haverá ignorância prática e 

ignorância por contato de acordo com a CN, salvo caso como formas de ignorância 
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reduzidas à ignorância proposicional. Afinal, o que estaria em jogo em uma 

ignorância prática e em uma ignorância por contato não reduzidas à ignorância 

proposicional, respectivamente, não seria a ausência de crença verdadeira em 

proposições, mas ausência de uma habilidade no sentido de como fazer alguma 

coisa ou ausência de familiaridade em relação a algo. 
 

Considerações finais 

Na CP 

N, por outro lado, a ignorância é ausência de crença 

As duas concepções se contrapõe no mínimo a partir dos seguintes pontos: usos de 

de crença verdadeira ou crença verdadeira justificada que não são conhecimento e 

relações entre ignorância e culpa. O debate entre ambas as concepções permanece 

com pontos fortes e fracos nas duas. Além de focar mais em outros tipos de 

ignorância que não a proposicional, podemos aprofundar os argumentos, 

desenvolver outros e defender uma ou outra opção. No geral, há também a 

alternativa de conciliarmos ambas as concepções, de pensarmos uma terceira 

concepção ou concluirmos que, na verdade, a ignorância não é analisável. Somado 

a esse tipo de trabalho, poderia ser frutífero também abordar alguns temas 

negligenciados, como sobre se a ignorância é um possível atributo de indivíduos ou 

grupos e instituições também podem ser ignorantes, e se outros animais podem ser 

ignorantes. Em particular, ambas as concepções podem ser confrontadas com a 

controversa possibilidade da ignorância que P  ou falando mais em geral, da 

ignorância sobre P - 

consequências para as duas concepções. Ademais, há outros conceitos que podem 

ser relacionados com a ignorância  sendo que no caso de alguns talvez haja até 

uma relação essencial - mas que não têm sido discutidos nessa relação, como a 

dúvida, o desacordo, a suspensão do juízo e a investigação. Para além disso, no 

entanto, muito mais trabalho precisa ser feito para termos um debate rico em 

epistemologia da ignorância. 
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SOBRE ATMOSFERAS ESTRANHAS 

 

Eduardo Adirbal Rosa 

 

Resumo 

No presente estudo, abordo a experiência da familiaridade inquietante enquanto atmosfera, 

tendo como base o marco teórico da fenomenologia. Especificamente, pretendo mostrar 

que a experiência de familiaridade inquietante (em alemão, Unheimliche), concebida 

enquanto uma atmosfera afetiva, pertence ao campo fenomenal da experiência do estranho 

(em alemão, Fremd). Nestes termos, o presente estudo tem como problemas diretrizes: No 

que consiste a experiência de uma atmosfera afetiva? O que é a experiência de estranheza? 

O que é uma atmosfera estranha? Metodologicamente, trata-se de estudo reconstrutivo e 

de exploração conceitual, que desdobra a possibilidade de articulação conceitual das 

investigações fenomenológicas de Griffero sobre as atmosferas afetivas, em seu vínculo 

com o tema do estranho a partir da fenomenologia de Waldenfels. Para tanto, será 

considerada a análise de Fuchs sobre a experiência da familiaridade inquietante enquanto 

atmosfera. Por fim, são discutidas problemáticas que emergem do estudo, junto ao 

destaque de traços característicos das atmosferas estranhas. 

Palavras-chave: Fenomenologia. Estranho. Atmosferas afetivas. 

 

Introdução  

Por vezes, a familiaridade vivenciada em alguns espaços desaparece, nos 

gerando desconforto, incômodo e perturbação. Podemos, inclusive, expressar tal 

experiência em formulações linguísticas ao modo de: "este lugar é estranho, não 

me sinto bem aqui", "há algo estranho aqui, mas não sei o que", "há algo estranho 

desde o marco da fenomenologia das atmosferas afetivas em sua relação com o 

fenômeno do estranho. Cabe notar, que embora o tema do estranho (Fremd) esteja 

presente em várias dimensões da cultura (antropologia, política, moral, etc.), 

somente em tempos recentes tem sido tematizado, carecendo ainda da explicitação 

de relações com outros fenômenos. Assim, o estudo pretende relacionar a 

experiência de estranho com as atmosferas afetivas. De modo mais específico, isso 

será feito desde uma investigação que se desdobra a partir da consideração da 

experiência de familiaridade inquietante (Unheimliche) concebida enquanto uma 

atmosfera. O intuito geral é alcançar a possibilidade de se afirmar que atmosfera de 

familiaridade inquietante pertence ao campo fenomenal da experiência do 

estranho. Nestes termos, o presente estudo está às voltas com as seguintes 
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questões nucleares: No que consiste a experiência de uma atmosfera estranha? O 

que é uma atmosfera estranha? O que é a experiência de estranheza? Para dar 

conta do escopo delineado, dos objetivos e questionamentos elencados, 

metodologicamente, o estudo articula-se como uma reconstrução e articulação 

conceitual das noções da atmosfera afetiva e estranheza. A investigação estrutura-

se com a caracterização do tema das atmosferas enquanto qualidades afetivas 

presentes em situações espaciais, desde Griffero, junto com a análise de Fuchs da 

familiaridade inquietante (Unheimliche). De antemão, cabe notar que a análise de 

foca-se em objetos, nem da fenomenologia hermenêutica heideggeriana, que 

-estar-em-

revelada pela angústia (Trigg, 2020, p.5-6). Para além, é caracterizado o tema do 

estranho, desde a fenomenologia de Waldenfels, enquanto aquilo que nos afeta ao 

modo de solicitação de uma resposta. Por fim, se poderá discutir problemáticas e 

destacar traços característicos de atmosferas estranhas. 

 

Fenomenologia de atmosferas estranhas 

A noção de atmosferas afetivas pretende capturar a dimensão afetiva como 

externa aos sujeitos, contrapõe-se ao entendimento costumeiro de que a 

afetividade é algo interno ou imanente. Genericamente, atmosferas são afetos ao 

qual estamos expostos, pois estão difundidas em espaços vividos e situações 

interpessoais. Assim, são passiveis de experiência espontânea, imediata e passiva 

devido a comunicação corporal com o ambiente. Isso implica que têm o poder de 

alterar o estado emocional e comportamento de uma pessoa que adentra seu raio 

de abrangência. Para os objetivos do estudo, é ilustrativa a análise de Fuch sob 

bases atmosféricas da experiência da familiaridade inquietante (Unheimliche). A 

análise de Fuchs destaca os traços de ambiguidade, atmosfericidade, 

intencionalidade e psicogênese. Em resumo, trata-se de situação em que o 

ambiente familiar em que alguém se encontra é sentido como se algo ameaçador 

estivesse à espreita  desde recôndito indeterminado que pode advir: uma 

intencionalidade escondida. Sente-se, portanto, uma força centrípeta opressora 

com potencial de ameaça iminente. A pessoa fica receosa, sentindo tremores, 

calafrios, arrepios. Pode ocorrer, ao contrário, fascínio: busca por desvelar o algo 

que está inquietando. Ora, a familiaridade inquietante atmosférica seria o caso de 

uma atmosfera de experiência do estranho? O estranho é caracterizado na 

fenomenologia de Waldenfels como o que aparece e se destaca no mundo próprio 
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do âmbito interno; possessivo, não pertencente ao eu/nós; modal, não aparece 

como familiar/conhecido. O sentido locativo é mais básico. O estranho se manifesta, 

originariamente, na experiência como interpelação, realizando uma pretensão de 

resposta para a qual não estamos preparados, pois é sempre um excesso de 

sentido. Isso permite elencar os distintos graus de estranheza: cotidiana, estrutural, 

radical. Para além, na base encontra-se a estrutura fundamental da responsividade 

 como inversão da intencionalidade. A estranheza somente nos abala, pois somos 

constituídos por 

sentimento corporal que nos acontece em nível pré-intencional e pré-cognitivo. Por 

fim, a estranheza é ambivalente: ameaçadora, pois pode abalar e subjugar o âmbito 

próprio, ou tentadora, pois faz emergir possibilidades soterradas no âmbito próprio. 
 

Considerações finais 

O presente estudo pretendeu reconstruir e articular conceitualmente um 

conjunto de noções ainda não exploradas em suas relações no marco da 

fenomenologia. O trajeto realizado perpassou o tema das atmosferas afetivas e a 

exemplificação das mesmas com a experiência da familiaridade inquietante, 

conforme realizada por Fuchs. Ato contínuo, procedeu-se com a consideração da 

fenomenologia do estranho de Waldenfels. O percurso vislumbrava fornecer 

respostas as seguintes indagações: No que consiste a experiência de uma 

atmosfera estranha? O que é uma atmosfera estranha? O que é a experiência de 

estranheza? Os resultados alcançados nos indicam que a análise da familiaridade 

inquietante (Unheimliche) desde bases atmosféricas, difere das considerações 

psicanalíticas e fenomenológicas hermenêuticas, embora possam ter parentescos. 

É preciso mencionar que tanto a teorização das atmosferas afetivas quanto a 

fenomenologia do estranho pretendem reabilitar a experiência imediata e 

involuntária com traço afetivo, se colocando também em posição crítica com o 

processo de interiorização da afetividade. É inegável também a similitude que 

emerge desde a consideração fenomenológica da familiaridade inquietante 

atmosférica e a experiência do estranho. Mais do que isso, é possível afirmar que a 

familiaridade inquietante analisada atmosfericamente pode ser concebida como 

uma experiência de atmosfera de estranheza. Sobretudo, isso fica capturado no 

 do termo estranho, que remete justamente ao desconhecido/não 

familiar, que incomoda e retira a tranquilidade. A inquietação atmosférica que 

emerge é um distúrbio na experiência, sendo captura na tipologia de estranheza 

cotidiana, e não estrutural ou radical. Ademais, o aparecer da estranheza é 

capturada pela noção de pathos, enquanto sentimentos corporais que acontecem. 
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Justamente, na atmosfera inquietante, surgem os calafrios, arrepios, tremores 

corporais. Acrescenta-se que a familiaridade inquietante atua em uma dinâmica de 

mostrar-se enquanto algo fica velado. Poder-se-ia afirmar, assim, que que há um 

excesso, que não se deixa apreender de forma específica nem se sabe como dar 

conta, traço constitutivo da estranheza e da estrutura da responsividade. Pode-se 

reconhecer também que a estranheza tem um poder ambivalente de ameaça-

tentação, algo que se mostra na força opressiva que a atmosfera instaura, embora 

o gerar receio quanto 

fascínio. 
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RELAÇÃO ENTRE INFÂNCIA, HISTÓRIA E LINGUAGEM NA PERSPECTIVA DE 

AGAMBEN 

 

Adilson Felicio Feiler 

Renata Adrian R. S. Ramos 

 

Resumo 

O presente texto tem por objetivo apresentar algumas considerações conceituais sobre a 

relação entre infância, história e linguagem, na perspectiva de Agamben, pensador 

contemporâneo da filosofia. Neste intuito, no decorrer da exposição escrita, buscamos 

tratar da infância como um espaço originário de experiência, que não se circunscreve a 

idade cronológica ou a um estado psicossomático; que apenas pode ser entendida ou 

alcançada quando relacionada à linguagem. Assim, a argumentação filosófica aponta para 

a importância e originalidade da discussão filosófica da infância, como experiência humana, 

que se faz com a linguagem e insere o homem na história. Ainda, aponta para a necessidade 

de reflexão sobre a expropriação da experiência, uma questão que perpassa a relação do 

homem com o conhecimento, a partir da modernidade. Salientamos que, para o 

desenvolvimento das considerações, utilizamos alguns questionamentos e argumentações 

conceituais presentes no livro "Infância e História: Destruição da Experiência e Origem da 

História", e algumas considerações de comentadores do tema em análise. 

Palavras-chave: Filosofia. Agamben. Infância. História. Linguagem. 
 

Considerações introdutórias 

Neste escrito, objetivamos apresentar algumas considerações conceituais 

sobre a relação entre infância, história e linguagem na perspectiva de Agamben, as 

quais advém de alguns estudos e reflexões iniciais, que estão sendo desenvolvidos, 

em nível de doutorado, na área da Filosofia. Em concordância com Giraldelli (2020), 

entendemos que é na relação entre linguagem (ou língua) e voz que Agamben se 

põe como filósofo e, neste sentido, discute a estreita relação entre infância e 

linguagem. Diante da relevância e originalidade da discussão sobre a infância, como 

proposto por Agamben, contextualizamos que as argumentações, neste texto, 

dores que tratam do tema em 

discussão. Partindo disto, aqui apresentamos a infância como uma experiência 

originária humana, que não se circunscreve a uma idade cronológica ou a um estado 

psicossomático; ela constitui-se como uma experiência de linguagem, a qual 

inaugura, constitui o homem como sujeito, inserindo-o na própria história; ela pode 
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ser entendida como um estado de passagem, uma morada provisória, na qual se 

experiencia originalmente a linguagem. Partindo disso, discutimos que a infância, 

experiência e linguagem são conceitos que se relacionam, coexistem na história 

p.122). Todavia, a infância como experiência da linguagem humana sofre de 

interrupção, na medida em que o homem incorpora a língua aprendida e se insere 

na cultura. Esta interrupção produz a desapropriação do homem da experiência 

originária. Tais considerações filosóficas, que relacionam infância, história e 

linguagem, trazem à cena do debate o lugar da experiência e da sua significação 

para o homem, uma vez que, desde a modernidade, houve a captura da imaginação 

humana, da criatividade, da própria experiência. 

 

Algumas considerações conceituais sobre a relação entre infância, história e 

linguagem 

As indagações filosóficas propostas por Agamben, no livro Infância, História 

muda, existe uma in-fância da experiência? E, se existe, qual é sua relação com a 

que o homem não nasce como um ser falante, de forma natural, de modo que é na 

experiência da infância que acontece a cisão da língua e por meio dela é introduzida 

a diferença e a descontinuidade entre língua e discurso (RABINOVICH, 2020). Logo, 

linguístico. Que o homem não seja já sempre falante, que ele tenha sido e seja ainda 

in-

infância é considerada como um espaço originário de experiência linguística, que 

está no limiar da presença/ausência, constitui-se potência, é presente da voz e pode 

2015, p.11). Sendo assim, a infância é um estado transitório, um lugar de potência, 

um espaço de uma experiência originária da linguagem, que pode ser entendido 

como um hiato (intervalo, interstício) entre voz e discurso, entre a experiência e a 

linguagem (AGAMBEN, 2005). Deve ser entendida como uma situação de 

passagem, de morada provisória, de aprendizado e espanto da linguagem (MAIO, 

2005), pois quando ocorre a cisão da língua, e consequente incorporação do 

homem da língua aprendida, como um elemento da cultura, há desapropriação da 

experiência, o que não significa o fim da experiência, mas revela seu deslocamento 
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para ser efetuada fora do homem. Por isso, nessa passagem e a partir dela, há uma 

consequente incapacidade do homem de fazer e ter experiência de forma original. 

Estas questões filosóficas apontam para implicações da cisão da experiência, 

quando desde a modernidade, a imaginação foi capturada no conhecimento e a 

experiência transformou-se em experimento. 
 

Considerações conclusivas 

No encontro entre infância e linguagem, também Infância e história se 

relacionam, bem como dão origem uma à outra, pois a perspectiva de compreensão 

do homem como um ser histórico se dá apenas porque há uma infância do homem, 

como um lugar lógico na relação entre linguagem e experiência (AGAMBEN, 2005). 

ermos da linguagem poética, 

sentido, a infância é uma experiência que se faz com a linguagem, que se faz da 

própria língua, configurando-se como sendo pura autoreferencialidade da 

que apenas na linguagem e através da linguagem é possível configurar a percepção 

sível uma experiência da linguagem que não seja simplesmente uma sigética 

ou uma insuficiência dos nomes, mas da qual se possa, ao menos até certo ponto, 

considerações nos conduzem a reflexão sobre a infância como um espaço da 

linguagem, como forma de abertura do homem para manifestação originária do livre 

pensamento e da criatividade. Ainda indica que existe a necessidade de valorização 

e ressignificação da própria experiência humana, que está capturada pela forma de 

compreensão do conhecimento, isto desde a modernidade, desde quando se 

admitiu a prevalência da racionalidade cartesiana, que valida, sobretudo, os fatos e 

se postula como a base do pensamento científico tradicional. Diante das 

considerações expostas, ao longo desse escrito, é notória a complexidade e 

originalidade do conceito infância, na filosofia de Agamben, assim como sua relação 

com a história e a linguagem. Sendo assim, entendemos ser esse um tema 

propositivo, um campo fértil, para a continuidade e aprofundamento da investigação 

filosófica. 
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BARUCH ESPINOSA E A EDUCAÇÃO: MENTE, CORPO E AFETOS COMO BASE 

PARA COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM  

 

Wagner Alves Reis 

 

Resumo 

É possível que o desalinhamento entre os atos de ensinar e aprender pode ser causado 

quando os objetivos, as estratégias, e principalmente, os objetos de estudo, não 

comtemplam os interesses e perspectivas de um dos sujeitos integrantes, a saber, o 

educando. Articular a teoria dos afetos de Baruch Spinoza com a categoria conceitual 

"comunidades de aprendizagem". Os afetos potencializam concomitantemente a mente e o 

corpo; ou seja, o que ocorre na mente acontece no corpo e vice-versa (CHAUÍ, 2002), em 

razão de que mente e corpo serem a mesma e única coisa (SPINOZA, 2009). A equiparação 

da mente e do corpo em importância para potência do ser proposta por Spinoza destronou 

a supremacia da alma (mente) sobre o corpo (DELEUZE, 2002). O ato de aprender de forma 

emancipatória e transformadora (LIMA, 1970). O paradigma das comunidades de 

aprendizagem prima pela autonomia do educando (PACHECO, 2014). O modelo direcionista 

no qual o docente decide o que, como, quando e onde deve ocorrer o ato de aprender, 

despontencializa a capacidade de autogestão do conhecimento do educando; enfim, de sua 

autonomia. No modelo comunitário de aprendizagem o ato de aprender acontece no 

convívio e na troca de experiências. 

Palavras-chave: Afetos. Mente. Corpo. Aprendizagem. Autonomia.  

 

Introdução    

A existência reiterada do desequilíbrio entre o que é ensinado e o que é 

aprendido no ambiente escolar motivou a proposta de investigar a relevância que o 

diálogo entre afetos, mente e corpo no processo de aprendizagem. É possível que 

o desalinhamento entre os atos de ensinar e aprender pode ser causado quando os 

objetivos, as estratégias, e principalmente, os objetos de estudo, não contemplam 

os interesses e perspectivas de um dos sujeitos integrantes, a saber, o educando. O 

ato de aprender opera-se efetivamente a partir das relações humanas 

estabelecidas entre os sujeitos (educadores/educandos) envolvidos ativamente no 

processo de aprendizagem. Tais interações no âmbito educacional são eficazes 

quando os seres humanos nele comprometidos executam  integral, interativa e 

simultaneamente  suas faculdades sensório-afetivo-mentais. Em outras palavras, 

quando mente, corpo e afetos são articulados com a mesma autonomia pelos 

agentes protagonistas do referido processo. Mas quando nesse processo ocorre 
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uma atuação passiva por parte de um dos sujeitos  especificamente o educando  

a eficácia do ato de aprender fica comprometida? Quais explicações podem 

esclarecer os motivos para a ausência de equidade entre a atuação do professor e 

estudante no processo de aprendizagem? Qual o papel da mente, do corpo e dos 

afetos na aquisição de conhecimentos; enfim, no ato de aprender? Quando processo 

e sujeitos da educação são compreendidos numa perspectiva de comunidades de 

aprendizagem  que vincula interesses, consciência e ação crítica tanto individual 

(educando) como coletiva (educadores, pais e outros agentes)  é possível 

visualizar a efetivação do ato de aprender? A leitura sobre as categorias de mente, 

corpo e afetos realizada por Baruch Espinosa em sua Ética, pode contribuir para 

ampliar o entendimento o ato de aprender conforme o paradigma de comunidades 

de aprendizagem? Para oferecer uma resposta plausível aos questionamentos 

acima, o presente texto estruturou alguns objetivos. Analisar a relevância das 

categorias mente, corpo e afetos, conforme pensadas por Espinosa, para o 

s 

constante construção. Articular a teoria dos afetos de Espinosa com a categoria 

conceitual comunidades de aprendizagem. 
 

Desenvolvimento 

Quando um estudante livremente se propõe a estudar é possível constatar 

que algo provocou esta decisão. Podemos  apressada e ingenuamente  

considerar que tal decisão foi estimulada exclusivamente por um ato deliberado da 

mente humana, sem relação alguma com quaisquer outros aspectos constituintes 

do ser humano. Considerando um entendimento distinto é possível atestar que os 

afetos exercem uma significativa influência sobre o corpo e mente, permitindo o ser 

humano potencializar sua capacidade de conhecer. Conforme Baruch Spinoza 

(2009), os afetos potencializam concomitantemente a mente e o corpo; ou seja, o 

que ocorre na mente acontece no corpo e vice-versa (CHAUÍ, 2016), em razão de 

equiparação da mente e do corpo em importância para potência do ser proposta por 

Spinoza destronou a supremacia da alma (mente) sobre o corpo (DELEUZE, 2002). 

Quando a mente e o corpo são potencializados pelos afetos, um caleidoscópio de 

possibilidades ocorre no processo de aprendizagem, dada às particularidades de 

cada estudante em relação às afetações que lhes atingem. Os afetos que estimulam 

a potência do ser humano [estudante] surgem a partir de relações de âmbito 

educacional  não necessariamente escolar  transformadas em encontros que, 
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por sua vez, aguçam o processo autônomo de aprendizagem. Este tipo de encontro 

é previsto e proposto pelo paradigma das comunidades de aprendizagem. Segundo 

José Pacheco (2014), nesse paradigma a autonomia do educando é estimulada na 

medida em que espaço e tempo transcendem e alargam seu significado e vivência. 

Todo espaço e tempo são espaço e tempo de aprender. Não existem espaços fixos, 

mas fluídos; não existem tempos rígidos, mas flexíveis, pois se aprende a todo 

tempo. O ato de aprender ocorre no convívio com diferentes sujeitos (em seus 

diversos papeis e ocupações), em diversos ambientes (escola, demais espaços 

públicos e privados), e muitos momentos cotidianos (do acordar ao dormir) 

compõem uma comunidade de aprendizagem. Permitindo, segundo Lauro de 

Oliveira Lima (1970), que o ato de aprender ocorra de forma emancipatória e 

transformadora. 
 

Considerações finais 

O ambiente educacional restringido ao tradicional espaço escolar-predial 

convive sintonizado com a perspectiva político-pedagógica majoritária na 

atualidade, marcada pelo direcionismo docente que retira do estudante/educando 

as possibilidades de potencializar a autonomia que lhe é inerente. A autonomia no 

ato de aprender é um ponto basilar no paradigma das comunidades de 

aprendizagem (LIMA, 1970). Significa possuir a consciência de saber o porquê de 

sua liberdade, ou o fato se saber as causas que determinam sua liberdade. 

Consciência de saber o porquê se conhece e como se desenvolve este 

conhecimento. Esta autonomia, ou liberdade para o filósofo Baruch Spinoza (2009), 

é garantida na medida em que as potencialidades dos afetos estimulem a 

capacidade de saber as razões e as estratégias para o ato de aprender de todos os 

sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem. Os afetos estimulam, mas 

igualmente também desestimulam a potência da mente e do corpo. Decerto, o 

estudante pode ser motivado a estudar ou não conforme as afetações provocadas 

pelos afetos em sua mente e corpo. O modelo direcionista no qual o docente decide 

o que, como, quando e onde deve ocorrer o ato de aprender, despontencializa a 

capacidade de autogestão do conhecimento do educando, em fim de sua autonomia. 

No modelo comunitário de aprendizagem o ato de aprender acontece no convívio e 

na troca de experiências, porque cotidianamente lidamos com afetações que nos 

são direcionadas em razão da natureza relacional que caracteriza o ser humano. A 

partir das relações de aprendizagem, todos se tornam atuantes por que todos sejam 

os educadores sejam os educandos (PACHECO, 2014). Todos são aprendentes e 

ensinantes simultânea e permanentemente. Todos os ambientes, para além do 
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espaço físico escolar torna-se espaço potencializante de encontros e práticas de 

aprendizagem. Todo momento cotidiano se transforma em ocasião e oportunidade 

para potencializar novas aprendizagens, quer individuais e coletivas. 
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FILOSOFIA E EDUCAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO: A 

ALTERIDADE NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

José Mozart Tanajura Júnior 

 

Resumo 

Filosofia e educação na construção do conhecimento: a alteridade no processo ensino-

aprendizagem visa a apresentar uma discussão temática em torno da relação professor-

aluno no ato educativo. Para tanto, o texto tem como fundamento filosófico o pensamento 

de Martin Buber que se interessou em investigar a relações humanas a partir da alteridade, 

cujo princípio norteador é o respeito e o acolhimento ao outro. É nesta linha de raciocínio 

que se argumenta sobre a necessidade de uma educação que seja permeada pela noção de 

alteridade em sua dinamicidade. Uma educação com alteridade, em sua realização, aponta 

com efetividade um caminho precípuo para se chegar ao conhecimento de modo que o 

discente seja participante ativo neste processo ensino-aprendizagem. De forma ampla e 

potencializadora, a educação com alteridade almeja desenvolver o papel protagonista do 

discente e do docente numa relação Eu-Tu para além da relação objetificadora do Eu-Isso, 

ultrapassando o imperativo de uma educação tradicional presa ao conteúdo programático 

sem se considerar as potencialidades e a realidade do aluno. 

Palavras-chave: Filosofia. Educação. Alteridade. Buber. Ensino. Aprendizagem 

 

Introdução  

Muito se tem discutido sobre o processo ensino-aprendizagem nas escolas 

e faculdades, em todos os níveis da educação. Tal abordagem se dá inevitavelmente 

a partir da dimensão da avaliação e da relação professor-aluno em sala de aula. 

Reler estes processos à luz da filosofia da educação torna-se uma necessidade para 

a nossa época marcada pelas dificuldades impostas pelo individualismo e 

centralidade no papel docente. A sala de aula física que migrou para o espaço virtual 

continua a ser o ambiente no qual se faz urgente uma reflexão em torno deste 

processo ensino-aprendizagem que requer uma vivência de alteridade entre os 

atores envolvidos. É neste contexto que uma arguição a partir do pensamento de 

Martin Buber revela-se notadamente coerente para analisarmos o ato educativo 

sob os auspícios da filosofia da alteridade. Buber desenvolveu conceitos profundos 

que nos fazem retomar a relação professor-aluno para além dos processos de 

exposição do conteúdo e das avaliações quantitativas obrigatórias no ensino 

formal. Assim, vale mencionar que a proposta de se interpretar o ato educativo sob 

o prisma da filosofia da alteridade perpassa por uma ótica fundada no respeito e 
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acolhimento ao outro como sujeito construtor de seu próprio itinerário existencial 

na dimensão educativa. O discente, a exemplo do docente, é um sujeito construtor 

de seu processo educativo e como tal deve ser visto no processo ensino-

aprendizagem. Uma educação que visa a libertar e empreender a busca pelo 

conhecimento não se limita a um ato educativo preso ao conteúdo programático ou 

ao lançamento de notas no diário de classe. É para além deste processo limitado 

que chamamos a atenção, pois a educação que almeja verdadeiramente à 

construção do conhecimento requer essencialmente a prática da alteridade no 

ambiente educacional, seja ele presencial ou virtual. Neste sentido, a filosofia da 

alteridade de Buber em que evidencia o aspecto dialógico entre professor e aluno 

abre caminhos para se pensar o ato educativo de forma ampla e libertadora. 
 

Educação e alteridade em Buber 

A educação apresenta uma dinâmica ímpar quando refletida sob o prisma da 

filosofia e entendida como uma área fundamental do ser humano em sua própria 

construção ontológica e epistemológica. Assim, é que se torna possível falar de uma 

reflexão em torno da educação a partir do arcabouço filosófico, mais 

especificamente a partir da filosofia da alteridade de Martin Buber, para 

compreendermos o processo ensino-aprendizagem muito além da sala de aula, 

inserido inclusive numa época marcadamente em crise. Martin Buber investigou 

detalhadamente as bases essenciais de uma filosofia da alteridade que se dialogo 

com uma proposta de educação inovadora em nossa época pós-moderna.  Não foi 

à toa, que Martin Buber elaborou uma das mais sublimes obras filosóficas sobre o 

outro, numa linguagem filosófica própria que ele chama de relação entre um Eu e 

um Tu, para além de nossas relações Eu e Isso, que se revela numa redução 

objetificadora apenas; um diálogo permeado pelo respeito à fala do outro e pelo 

acolhimento ao outro que se relaciona no ato dialogicizante. Para Buber (1974, p.4): 

-Tu e o Eu do Eu-

efeito, uma educação potencializadora das habilidades e competências dos 

discentes deve considerar profundamente a estrutura de alteridade como categoria 

precípua para se chegar à construção do conhecimento, razão de todo processo 

educativo. Não se pode mais pensar o ato educativo sem a devida participação ativa 

do discente que, como sujeito construtor do conhecimento, não se reduz a um "isso", 

para utilizarmos um conceito buberiano, pois o discente participa desta relação 

dialógica do Eu-Tu no processo ensino-aprendizagem. É nesta ótica que se 

visualiza uma educação aberta e acolhedora que plenifique a dinâmica da alteridade 
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nas relações docente-discente. O trabalho potencializador do docente em sala de 

aula deve abrir caminhos para que o próprio discente percorra o seu itinerário em 

busca do conhecimento. 
 

Considerações finais 

A relação professor-aluno transcende a relação imanente do ensino 

tradicional Eu-Isso, sujeito e objeto, como se o aluno fora um mero objeto 

coisificante na relação epistemológica do ensino. A relação se aperfeiçoa num Eu-

Tu, aos moldes da filosofia buberiana, à medida em que aperfeiçoa na vivência do 

acolhimento ao discente por parte do docente; à medida em que a alteridade se 

aprofunda no ato dialógico. É por meio do Eu-Tu que a relação se dá de maneira 

dialógica e se transforma numa reciprocidade: Sujeito-Sujeito. Trata-se, portanto, 

de uma relação intersubjetiva, apontada no contexto da filosofia da alteridade de 

Martin Buber. Mais do que nunca, ao estarmos inseridos nesse período ainda 

indefinido de nossa Pós-Modernidade, a educação precisa passar inevitavelmente 

por um processo transformador e diríamos também inovador de seus mecanismos 

e metodologias, bem como em seus recursos tecnológicos. A relação docente-

discentes precisa estar em perfeita sinergia com aquela que Buber, como 

supracitamos, chama de relação Eu-Tu, para além da relação Eu-Isso. É preciso, 

portanto, ultrapassarmos os limites impostos pelo modelo tradicional em sala de 

aprende. É para além 

desse conceito tradicional que precisamos avançar, sobretudo nos processos 

avaliativos, que mais parecem atos de sanção e consequente punição, do que 

instrumentos para se construir um novo conhecimento baseado nas 

potencialidades dos nossos discentes. A educação em tempos de agravamento de 

crises exige uma reestruturação sob os aspectos da inovação, criatividade e 

reinvenção do papel docente em sua relação com os seus educandos num processo 

educativo que transcende a sala de aula norteado pela filosofia da alteridade. É para 

além dos afazeres da sala de aula, mesmo com todas as tendências inovadoras e 

criativas das metodologias ativas, invertidas e/ou autônomas, que o olhar 

experiente e visionário do docente deve se voltar com o firme propósito de criar 

estratégias para acolher os discentes, com suas diferentes realidades, no percurso 

de uma educação humanista cujo valor primordial da alteridade seja a sua base.  
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A METAFÍSICA REALIZADAS POR KANT NO 

PREFÁCIO B DA CRÍTICA DA RAZÃO PURA 

 

Marcos de Oliveira Carneiro 

 

Resumo 

Nos prefácios da Crítica da Razão Pura, Kant observa que a Metafísica, embora fosse uma 

tendência natural da razão humana, e a mais antiga das ciências, (e talvez a mais 

importante, se levarmos em conta os seus objetos de estudo) não passava de uma fonte de 

conhecimentos falsos e ilusórios. No segundo prefácio da obra, Kant tenta demonstrar que 

às 

a sua falta de referência à experiência acompanhada da falta de uma crítica que 

demarcasse os limites da razão pura. Então ele pretende com a crítica, delimitar o uso 

teórico da razão e descobrir um uso legítimo para a metafísica. Esse texto se propõe a 

demonstrar como Kant realizou essa investigação no prefácio B: a identificação do modo 

como a Lógica, a Matemática e a Física conseguiram se firmar como ciência; a proposta de 

papel da metafísica, que deve lidar com os conhecimentos a priori da razão e com as 

questões referentes ao seu uso prático. 

Palavras-chave: Kant. Metafísica. Ciência. Gnoseologia. 

 

às   

No Prefácio da segunda edição da Crítica da Razão Pura, Kant faz algumas 

considerações sobre a metafísica. A define como "um conhecimento especulativo 

da razão inteiramente isolado, que se eleva por completo para além dos 

ensinamentos da experiência por meio de meros conceitos". (KANT,2018, p.28) 

de um tateio às cegas. Porém, ela deve encontrar esse caminho seguro, mesmo que 

precise abandonar tudo que foi feito antes da Crítica, cuja tarefa é justamente a de 

 (KANT,2018, p.33) 

e assim achar um uso legítimo para ela. No primeiro prefácio da obra, Kant definiu 

a metafísica como uma tendência da razão humana, traçou uma pequena história 

sobre sua existência e concluiu afirmando que "ela não é senão o inventário de tudo 

aquilo que possuímos por meio da razão pura, organizado 

sistematicamente".(KANT,2018,p.23) No início do segundo prefácio, ele reafirma o 

ofício da raz
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vezes e retrilhar os caminhos percorridos, além de não existir uma unanimidade 

entre os pensadores. Existem 

às cegas, pois 

não se encontra um fundamento seguro para as suas investigações. A metafísica 

e aventura num terreno que não 

possui nenhuma experiência para lhe guiar, e ninguém tinha, até então, tentado 

avaliar as faculdades da razão pura, ou seja, não havia uma crítica que demarcasse 

os limites e catalogasse as capacidades da razão independente de qualquer dado 

sensível. A Crítica tem como objetivo modificar o método da investigação metafísica 

e assim lhe conduzir ao caminho seguro de uma ciência. 
 

O caminho seguro da lógica, da matemática e da física, e a revolução no modo 

de pensar 

Kant inicia u

onde a matemática e a física tiveram tão grande êxito, e se esse fracasso é 

 (PASCAL,2018, p.34) Ele observa que a Lógica encontra-se no caminho 

seguro (possui princípios bem estabelecidos e unanimidade entre os seus 

pensadores) desde a antiguidade. Ela deve isso ao arcabouço da sua investigação, 

que é limitado às leis do pensamento, e não se refere a nenhum objeto específico. 

Entretanto, essas leis, embora necessárias, não são suficientes para o 

conhecimento, sendo necessário a existência de uma ciência que de fato se refira à 

objetos. "Na medida em que a razão deve estar presente em tais ciências, algo nelas 

tem de ser conhecido a priori", (KANT,2018, p.26) ou seja, existe nelas um 

conhecimento necessário e universal, independente da experiência. Esse 

conhecimento a priori pode determinar o objeto, dado de outro modo, e o seu 

conceito. "A matemática e a física são os dois conhecimentos teóricos da razão que 

devem determinar seus objetos a priori". (KANT,2018, p.26). Essas duas matérias 

também encontraram o caminho seguro de uma ciência. Trataremos sobre como 

isso aconteceu, visando descobrir a possibilidade disso para a metafísica. A 

matemática era um tateio às cegas no início da sua história. Entretanto, ocorreu uma 

revolução no modo de pensar essa disciplina, e ela encontrou o caminho da ciência. 

Foi com Tales de Mileto que descobriu o Triângulo Isósceles, e percebeu que não 

precisava analisar um objeto ou seu conceito para conhecê-lo. Bastava produzir 

conhecimento a partir daquilo que ele mesmo, segundo conceitos, pensava e 

apresentava a priori na figura. Para a física o processo de chegada à um caminho 

seguro de uma ciência foi bem mais demorado. Foi só com Bacon e outros que 
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partiram para o método experimental que ela conseguiu, através de uma revolução 

no modo de pensar. Com essa revolução, eles mudaram sua postura em relação à 

natureza. Deixaram de ser alunos que tentam tirar conclusões com experiências 

casuais e passaram a antes produzir teorias para que a natureza pudesse 

responder, na condição de um juiz que interroga a testemunha e não na condição 

de um aluno passivo. 

 

A mudança de paradigma (sujeito determina o objeto) e a metafísica como 

inventário da razão pura 

Essas constatações nos conduzem à necessidade de uma mudança de 

paradigma na metafísica; até então, o método utilizado por ela levava em conta que 

o nosso conhecimento era determinado pelo objeto. E como aconteceu na 

matemática e na física, que encontraram o caminho seguro de uma ciência através 

de uma revolução no modo de pensar, não seria o caso de pressupormos que o 

nosso conhecimento determine o objeto, e a partir de aí tentarmos conseguir 

conhecimentos a priori dele? Baseando-se no heliocentrismo de Copérnico, 

podemos tentar algo parecido acerca da intuição dos objetos. Se a intuição tivesse 

de regular-se pela constituição dos objetos não se poderia saber algo sobre a 

própria intuição a priori. Se, de outra forma, o objeto regular-se pela constituição da 

nossa faculdade intuitiva, então essa possibilidade existe. O mesmo vale para os 

conceitos do entendimento, que existem a priori e devem determinar o objeto, que 

deve ser dado pela experiência. Kant propõe com isso um método modificado do 

modo de pensar, a saber, "que nós só podemos conhecer a priori das coisas aquilo 

que nós mesmo nelas colocamos". (KANT,2018, p.31). Esse método consiste em 

procurar pelos elementos da razão pura naquilo que possa ser confirmado por um 

experimento. Na primeira parte da metafísica esse experimento é bem sucedido e 

com esse novo método de pensar admite-se a possibilidade de um conhecimento a 

priori, e o que é mais importante: o fornecimento de provas as leis que a priori 

servem de fundamento à natureza. Posto isso, podemos fazer duas considerações: 

1) Essa mudança paradigmática delimita o conhecimento teórico àquilo que pode 

ser dado na experiência, tornando impossível conhecer objetos tidos como 

fundamentais para a metafísica, como Alma, Deus e Mundo. Essas questões, por 

sua vez, são inerentes à natureza da razão, e não podemos furtar-nos delas. São 

fundamentais para o uso prático da razão - uso moral - 

 (HAMM,2012, p.32). 2) O 

caminho seguro da metafísica consiste na investigação das condições de 
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possibilidade do conhecimento. A metafísica não irá tratar mais do ser das coisas 

em geral, mas da racionalidade. 
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EXPLICANDO O FUNCIONAMENTO DOS EXPERIMENTOS DE PENSAMENTO 

COM A LÓGICA: O QUE FAZER COM O KNOW HOW? 

 

Roberto Schmitz Nitsche 

 

Resumo 

Neste trabalho é analisada uma das implicações da abordagem sobre o funcionamento dos 

experimentos de pensamento desenvolvida por John Norton, que defende que eles são 

argumentos e que necessitamos apenas recorrer às regras da lógica para compreender 

seu funcionamento. Se esse for o caso, então experimentos de pensamento são 

proposicionais e fazemos uso apenas de Know That. Porém, através da análise de um caso, 

dentro da discussão entre intelectualistas, que defendem que Know How é uma espécie de 

Know That, e anti-intelectualistas, que defendem que Know How não é um tipo de Know 

That, demonstra-se que é possível haver a existência de casos em que sujeitos possuem 

Know How, mas que não possuem nenhum Know That. Portanto, a abordagem 

desenvolvida por John Norton não é capaz de fornecer uma explicação adequada sobre o 

funcionamento de todos os experimentos de pensamento por não levar em conta que 

criadores e executores de experimentos de pensamento podem fazer uso de 

conhecimentos não proposicionais. 

Palavras-chave: Experimentos de pensamento. John Norton. Proposições. 

Intelectualismo. Anti-intelectualismo. 

 

Introdução  

John Norton defende que todos os experimentos de pensamento podem ser 

reconstruídos na forma de argumentos. Todos os resultados alcançados pela sua 

execução deverão igualmente ser demonstráveis através da sua reconstrução em 

argumentos. Dessa maneira, os critérios utilizados pela lógica para avaliar 

argumentos, serão os mesmos utilizados para avaliar a versão reconstruída do 

experimento de pensamento. Para exemplificar como ocorre o processo de 

reconstrução de experimentos de pensamento em argumentos vejamos o caso da 

velocidade de queda dos corpos de Galileo. Galileo argumenta que se for verdade 

que um corpo mais pesado cai mais rápido que um corpo mais leve, então quando 

conectarmos os dois corpos, aumentando seu peso, faremos com que os dois 

corpos juntos caiam mais rapidamente que o corpo mais pesado sozinho. Por outro 

lado, ao juntá-los o corpo mais leve atuará como um freio em relação ao mais 

pesado, já que corpos mais leves caem mais devagar. A contradição se torna 

aparente: a composição dos dois corpos cai mais rápido e mais devagar que o corpo 
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mais pesado ao mesmo tempo. Norton reconstruiu o experimento da seguinte 

de corpos em um dado meio é proporcional aos seus pesos. 2. A partir de 1: Se uma 

pedra grande cair com 8 graus de velocidade, uma pedra menor com metade do seu 

peso cairá com 4 graus de velocidade. 3. Suposição: Se uma pedra de queda mais 

lenta estiver conectada a uma pedra de queda mais rápida, a mais lenta retardará a 

velocidade da mais rápida e a mais rápida acelerará a mais lenta.4. A partir de 3: Se 

as duas pedras de 2 estiverem conectadas, sua composição cairá mais lentamente 

que 8 graus de velocidade. 5. Suposição: A composição dos dois pesos tem um peso 

maior que o maior individualmente. 6. De 1 e 5: A composição cairá mais rápido que 

8 graus. 7. Conclusão 4 e 6 contradizem. 8. Portanto, devemos rejeitar a hipótese 1. 

-342).  
 

Desenvolvimento 

Na discussão entre intelectualistas e anti-intelectualistas encontram-se 

alguns casos desenvolvidos por Cath que buscam demonstrar que existem 

situações em que sujeitos possuem Know How, mas que não possuem Know That. 

Vejamos um dos casos: A lâmpada da sorte: Charlie quer aprender como trocar uma 

lâmpada, mas ele não sabe quase nada sobre luminárias ou lâmpadas (já que ele só 

viu lâmpadas já instaladas, então ele nunca viu a ponta de uma lâmpada ou dentro 

de uma luminária). Para remediar esta situação, Charlie consulta o Guia do Idiota 

para Trabalhos Diários. Dentro, ele encontra um conjunto preciso de instruções que 

descrevem a forma de uma luminária e de uma lâmpada e a maneira de trocar uma 

lâmpada. Charlie entende essas instruções perfeitamente. E então há uma maneira, 

chame-

uma lâmpada, ou seja, a maneira descrita no livro. No entanto, sem o conhecimento 

de Charlie, ele tem extrema sorte de ter lido essas instruções, pois o autor 

descontente de O Guia do Idiota encheu seu livro com instruções enganosas. Em 

cada verbete, ele descreveu intencionalmente de maneira errônea os objetos 

envolvidos naquele trabalho e descreveu uma série de ações que, de forma alguma, 

não constituíam uma maneira de realizar o trabalho. No entanto, na hora da 

um novo texto. Por incrível coincidência, esse novo texto forneceu um conjunto 

claro e preciso de instruções que Charlie consultaria mais tarde (CATH, 2011, p. 115). 

Nesse caso Charlie possui uma crença w1, as instruções do verbete Trocar uma 

Lâmpada do Guia do Idiota, que está justificada e é verdadeira. Porém, sua crença é 
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apenas verdadeira por mera sorte por conta do erro de impressão, e não diríamos 

que casos onde crenças são verdadeiras por acidente sejam casos de 

conhecimento. Portanto, Charlie não sabe que para trocar uma lâmpada é 

necessário seguir determinadas etapas, mas, mesmo assim, ele sabe como trocar 

uma lâmpada.  
 

Considerações finais 

Se o caso apresentado por Cath for bem sucedido, podemos afirmar que 

sabemos haver situações em que sujeitos sabem como sem haver um saber que 

relacionado a esse conhecimento. Assim, para se aceitar inteiramente a abordagem 

dos argumentos de John Norton é necessário contornar os problemas propostos 

por esse caso, se isso não for possível, então a abordagem de Norton não é capaz 

de explicar o funcionamento de experimentos de pensamento, principalmente 

aqueles que possam envolver algum tipo de saber como que não esteja vinculado 

a algum saber que, pois se a lógica faz uso de proposições e o caso de Cath 

demonstra que nem todo conhecimento pode ser proposicional, então não há como 

utilizar a lógica como um explicador universal do funcionamento de todos os 

experimentos de pensamento. Esses problemas, porém, não implicam na rejeição 

total da abordagem dos argumentos, o que eles indicam é que a explicação 

oferecida pela abordagem de Norton não consegue ser uma explicação universal 

para o funcionamento de todos os experimentos de pensamento, mas talvez possa 

ser útil como método de análise para uma grande maioria deles. A conclusão é que 

pode haver casos como os apresentados por Cath, onde temos Know How, mas não 

temos Know That. Há casos em que você sabe como fazer algo consultando um 

manual e aprendendo algumas proposições. Da mesma maneira que pode haver 

casos onde possuímos tanto Know How quanto Know That, por exemplo, para fazer 

o cálculo 2 + 2 é preciso saber que o símbolo + significa adição, que o símbolo 2 

representa duas unidades, mas eu também preciso saber como fazer a adição para 

chegar ao resultado; e ainda há casos onde podemos ter Know That, mas não 

possuirmos nenhum Know How correspondente, por exemplo, eu sei que a Nova 

Zelândia faz parte da Oceania, sei que a fórmula molecular da água é H2O, etc., e 

nesses casos eu não disponho de nenhum Know How atrelado.   
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ENSINO DE LEITURA FILOSÓFICA NA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA: 

PRÁTICAS EDUCATIVAS NA/DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 

FILOSOFIA 

 

Fabrício Oliveira da Silva 

 

Resumo 

O trabalho centra na discussão sobre ensino de leitura filosófica na docência universitária: 

modos de tecer a profissão docente no curso de filosofia. Nessa perspectiva, tem como 

objetivo central compreender as estratégias de ensino leitura que professores de filosofia 

desenvolvem na universidade. Ademais, interessou-me, ainda, saber como os docentes 

têm desenvolvido práticas educativas para desenvolvimento de leitura na área de filosofia. 

Este estudo se fundamenta nos princípios da pesquisa qualitativa, que tem foco nos 

sentidos que se produzem nos fenômenos. Nessa linha, o estudo se ancora na abordagem 

(auto) biográfica, por evidenciar os processos de subjetividade que se relevam nos atos 

narrativos. A entrevista narrativa é o dispositivo de coleta de informações utilizado para 

apreensão das informações. A análise compreensiva e interpretativa de Ricouer (1996) é 

adotada para o movimento de análise das informações. O estudo pretende evidenciar que 

a docência em filosofia se constitui com princípios de singularidades da docência nessa 

área, do mesmo modo que para Lyotard (1993) há uma dimensão específica do ato de ler, 

que segundo este filósofo é entendida como leitura filosófica. Assim, se há uma leitura 

filosófica, há uma docência filosófica engendrada pelos modos próprios de habitar a 

profissão docente que professores exercem ao ensinar, na universidade, Filosofia. 

Palavras-chave: Leitura filosófica. Docência universitária. Ensino de filosofia. 

 

Introdução  

Escreva o texto O ensino de filosofia na universidade tem sido 

problematizado por alguns estudiosos, tendo em vista o fato de que ensinar filosofia 

implica ensinar modos de desenvolvimento de leitura e de produção do 

conhecimento. Assim, é preciso pensar sobre a especificidade dessa disciplina, 

sobretudo no que tange às didáticas de ensino de leitura nesse campo. A filosofia, 

segundo Jean-François Lyotard (1993, p.117), "não é um terreno recortado na 

geografia das disciplinas". "E se não há conteúdos básicos e métodos fixados  

como mostra Celso Fernando Favaretto (1995)  o que deve ser considerado o 

mínimo necessário para realizar uma suposta especificidade em termos de seu 

 Diante da especificidade de leitura que se faz na formação de futuros 

professores de filosofia, é fundante problematizar os modos como o ensino de 

leitura se efetivam nessa área. Assim pensando, é de salutar relevância o papel do 
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professor universitário na tarefa de favorecer ao estudante o contato com 

diferentes modalidades discursivas, e consequente modos de ensino de tais 

modalidade. O ensino de filosofia na docência universitária expressa-se de modo 

singular, assim como singular é o fazer filosófico? As aulas que se tecem ancoradas 

nas dimensões de uma leitura filosófica engendram estratégias específicas 

inerentes à formação de professores de filosofia? Considerando que há uma 

questão central a ser pensada na atividade docente na universidade, que leva em 

consideração a relação professor e estudante, os modos de ensinar e de aprender 

leitura ancoram-se nos movimentos que o professor e o estudante fazem, para 

respectivamente, terem condições de desenvolverem os processos, segundo 

Anastasiou (2009), de ensinagem e de aprendizagem. 
 

Tessituras da docência universitária no campo da filosofia 

Ao se considerar que a aprendizagem da docência se dá na/pela relação 

entre professor e estudante, o modo como o professor tece o ensino em filosofia 

abre condições para que o estudante desenvolva competências inerentes ao ensino 

no campo de filosófico. Assim sendo, a formação inicial de professores nesse campo 

é engendrada pelos modos em que os professores na docência universitária 

articulam e tecem as aulas na universidade. Nesse cenário, tanto as relações como 

as vivências no cotidiano escolar em que o ensino é efetivado consagram-se como 

espaços para o desenvolvimento de um saber filosófico, em que a docência é 

constituída a partir dos princípios em que a filosofia se efetiva como área que tem 

suas especificidades e natureza própria. Do contrário, o ensino é constituído pela 

ideia de transmissão de conhecimento, em que a atividade educativa pouco leva em 

consideração a arte de pensar e de ler filosoficamente, reduzindo-se, a um ensino 

pautado em conteúdos históricos do campo da filosofia. Oliveira (2018) tece 

reflexões sobre o ensino de filosofia no Ensino Médio, chamando a atenção para o 

fato de que tanto a história da filosofia como os métodos de ensino são 

responsáveis por um ensino que se tece nas singularidades do campo filosófico. Tal 

compreensão demanda entender que o ensino de Filosofia se constitui a partir da 

relação que se estabelece com a própria história da Filosofia, mas de igual modo 

com os processos de formação dos professores. A formação inicial de professores 

estrutura-se, também, por princípios relacionais entre distintos sujeitos que 

interagem no espaço educativo. Segundo Silva (2017), a aprendizagem da docência 

constrói-se a partir de um movimento que insere o sujeito no cotidiano da escola e 

o faz conviver em meio às produções das atividades escolares, em que 

conhecimentos da docência vão sendo tecidos e gerando espaço para a produção 
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de experiências, consideradas uma espécie de alicerce para as reflexões que o 

licenciando produz sobre si, no percurso de sua própria formação.   
 

Considerações finais  

Pensar filosoficamente o ensino, demanda ler a docência de maneira 

filosófica e de igual modo abrir pistas para que a formação inicial de professores de 

Filosofia aconteça entremeada pelas singularidades da área. Nesse sentido, 

desenvolver um projeto de pesquisa nesse campo contribui com a área, 

fomentando debates em torno da formação inicial de professores de Filosofia, ao 

problematizar os modos em que a docência se efetiva em suas singularidades. 

Pensar assim implica em conceber a existência de um modo peculiar de 

desenvolvimento da leitura do tipo filosófica, que quem a faz deve ser ensinado a 

fazê-la. Em outros termos, os professores de filosofia, além de realizarem a prática 

leitora filosófica, precisam ensinar os estudantes a realizá-la. Nisso implica 

estabelecimento de relações pedagógicas que possibilitem ao estudante apreender 

e aprender modos como os professores conseguem realizar a leitura filosófica, com 

condições de, quando licenciados forem, realizar tal procedimento junto aos 

sujeitos que serão seus alunos. Tal ideia implica em reconhecer que a docência em 

filosofia é tecida, também, na condição que tem o professor de montar e de mostrar 

as regras da produção discursiva, garantindo que os estudantes sejam também 

operadores de tal dinâmica. De acordo com Fabrini (2005) o contato com o 

subterrâneo dos textos, com as ordens das razões e da arte retórica, pode armar os 

alunos de um "repertório de topoi", de uma "grelha crítica" que amplie sua 

intimidade com a linguagem  mesmo que essa prática coloque no centro o 

problema dos conteúdos programáticos, ou seja, dos limites ou margens da filosofia 

(Ibidem, p.220; Silva, 1986, p.15-30). A motivação da aprendizagem da docência é 

um dos elementos que adota os discentes do curso de Filosofia, em formação inicial, 

para compreender como os processos de relação se estabelecem na docência 

nesse campo específico. Portanto, é na relação que esses estudantes estabelecem 

com seus professores na universidade que os licenciandos em Filosofia 

desenvolvem aprendizagens da docência. Isso implica em reconhecer que há uma 

aprendizagem que se efetiva pelo fato dos licenciandos interagirem e aprenderem 

com quem interagem, por homologia, a serem professores. Assim, a observação de 

como um professor se relacionava com os alunos, serve como uma condição de 

apropriação por homologia de processos de entendimento de licenciandos em 

Filosofia a respeito dos modos como a docência se efetiva. 
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NEOPIRRONISMO E A PERGUNTA PELA NATUREZA HUMANA 

 

Victor Kreuz Carmo 

 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo pensar o que é o ser humano a partir do ponto de vista 

neopirrônico, que por sua vez se trata da atualização de uma escola cética da Grécia antiga. 

Irei seguir o neopirronismo de Oswaldo Porchat, autodeclarado cético brasileiro. O 

ceticismo pirrônico foi fundado por Pirro de Élis, mas a principal obra que temos disponível 

é de Sexto Empírico, um médico e filósofo do período helenista. Esta obra, Outlines of 

Skepticism ou Esboços Pirrônicos, é como um guia para o pensamento cético e é dividida 

em duas partes: o livro I trata das características gerais do ceticismo, enquanto os livros II 

e III tratam de aplicar o método cético às teses filosóficas vigentes da época. Como veremos, 

o pirronismo possibilita uma resposta de tom naturalista e empirista, sempre se 

preocupando em manter a coerência interna de sua proposta filosófica. Ao mesmo tempo, 

sua posição é melhor esclarecida à medida que respondemos a possíveis críticas. 

Palavras-chave:  Ceticismo. Neopirronismo. Antropologia Filosófica. 

 

Afinal, o que é pirronismo?  

O pirronismo se caracteriza por seu não-dogmatismo, ou seja, sua não 

asserção ao não aparente. Ao aceitar somente o que aparece, o ceticismo suspende 

o juízo sobre o não aparente. Outra característica central do ceticismo pirrônico 

como apresentado por Sexto é seu caráter prático, pois a finalidade de se posicionar 

não dogmaticamente, ou seja, suspender o juízo, é atingir a tranquilidade (ataraxia). 

Isso não seria possível sendo dogmático, porque em relação a uma tese sempre 

será possível contrapor outra tese com o mesmo peso. Essa situação de equilíbrio 

entre discursos é denominada pelo cético como equipolência (isosthéneia). Como 

os dogmáticos querem investigar o não aparente, a cousa-em-si e discussões 

acerca desse âmbito possuem pressupostos indecidíveis, o que ocorre é sempre 

uma perturbação que impede a tranquilidade, pois sempre haverá desacordos 

(diaphonia) entre as teorias. Diante dessa situação, o cético é aquele que suspende 

o juízo. Isso não significa dizer que não existe resposta para a questão em debate, 

mas sim que naquele momento a situação parece ser de empate para os dois lados. 

Quando houver novos argumentos, o cético voltará a sua investigação, buscando 

contra-argumentos para demonstrar a equipolência. Ele mesmo pode formular tais 

contra-argumentos para produzir a equipolência e assim voltar a suspender o juízo. 

Após suspender o juízo, o que viria como de surpresa seria a própria tranquilidade. 
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Assim, o percurso cético se daria, inicialmente, pelo exame de diferentes posições 

acerca de um determinado assunto. Em seguida, constatando que a cada 

argumento é possível opor outro contrário com a mesma força, deixando explícito 

o aparente equilíbrio, a equipolência (isosthéneia) entre tais argumentos. Esse 

conflito lhe aparece como insolúvel, e o cético se encontra incapaz de endossar 

qualquer um dos lados, sendo forçado a suspender o juízo sobre a questão em 

discussão. O que viria como consequência da suspensão seria a tranquilidade 

(ataraxia). Quanto à forma que o cético viverá sua vida, nos textos de Sexto 

encontramos a noção de fenômeno (phainómenon). O fenômeno é aquilo que 

aparece. O cético pirrônico vive segundo as aparências ou fenômenos de forma não 

dogmática, pois apenas relata o que aparece. 
 

Críticas: entre a impossibilidade de viver e o dogmatismo 

Espero que, ao apresentar famosas críticas ao ceticismo, a posição 

neopirrônica fique mais clara. A primeira crítica é a acusação de inação. Se se 

suspende o juízo sobre todas as afirmações, se segue que o cético não poderá 

realizar suas ações cotidianas e perecerá. Porchat responde salientando a distinção 

entre critério de verdade e critério de ação, apontando que os dogmáticos tomam o 

critério de verdade como critério de ação, e acham que o cético, ao suspender o juízo 

e abolir o critério de verdade, abole também o critério de ação. Mas é necessário 

distinguir esses dois critérios. Ao suspender o juízo, o cético abole apenas o critério 

de verdade, mantendo o critério de ação. E qual é o critério de ação do cético? O 

fenômeno. Isso leva à segunda crítica, a saber, a acusação de dogmatismo quanto 

à concepção de fenômeno. Segundo essa crítica, o fenômeno seria algo subjetivo e 

comprometido com o mentalismo, constituindo um dogma na filosofia cética. Logo, 

o ceticismo seria contraditório, pois pretende ser não-dogmático mas possui 

pressupostos mentalistas. O fenômeno seria, então, uma representação 

(phantasía). Porém, Porchat desenvolve uma interpretação da ideia de fenômeno 

que acaba com essa crítica. Segundo o autor, o fenômeno deve ser entendido como 

uma experiência do mundo. O que aparece ao cético é, em última instância, a vida 

comum (bíos). Essa experiência é a experiência cotidiana, é o que resta após a 

suspensão do juízo. Ela possui um caráter involuntário, que se impõe à nossa 

sensibilidade e ao nosso entendimento. O caráter sensível é a nossa apreensão 

pelos sentidos, enquanto o caráter inteligível é o nosso pensamento, mas essa 

distinção entre sensível e inteligível, segundo Porchat, não deve ser entendida de 

maneira rígida. Quando percebemos algo, não temos apenas uma sensação, mas 

entendemos essa sensação de acordo com nossa concepção intelectual. Misturam-
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se inextricavelmente elementos sensíveis e inteligíveis. Dessa forma, tal distinção 

é antes de tudo didática e deve ser feita sem rigidez. Tendo em vista essa concepção 

de fenômeno como uma experiência do mundo, a acusação de mentalismo não é 

mais válida. 
 

Uma proposta não-dogmática 

Podemos agora nos perguntar, finalmente, no interior da filosofia cética: o 

que é o ser humano? Certamente o cético irá nos dizer para suspendermos o juízo. 

Ele irá salientar as distintas teorias que buscam responder a essa questão, 

exaltando o desacordo (diaphonia); pontuar o conflito indecidível; mostrar que os 

argumentos opostos são igualmente persuasivos, demonstrando a equipolência 

(isosthenéia) e, por fim, suspender o juízo (epokhé). Mas o pirronismo pode ter algo 

de positivo a dizer sobre a natureza humana? Segundo Oswaldo Porchat, sim. Sua 

resposta parte da noção de fenômeno (phainómenon) para poder pensar o que é o 

ser humano. O fenômeno é, por definição, o que aparece para alguém. Mas quem é 

crever o que lhe aparece, o 

a outros seres humanos em um espaço físico que nos envolve e compartilhamos 

essa experiência, vivendo nossa vida comum. É importante ressaltar que isso não 

se trata de uma teoria dogmática sobre o que é o ser humano, é apenas um 

reconhecimento do que lhe aparece. O cético não trata tal posicionamento como 

uma verdade absoluta, de forma que, se alguém lhe sugerir uma concepção mais 

de acordo com os fenômenos ainda, mudaria de posição com gosto. Vale ressaltar 

que essa visão está parcialmente de acordo com um tipo de empirismo e 

naturalismo: ao mesmo tempo que de certa forma naturaliza o ser humano, não o 

tratando superior, utiliza para isso a experiência (empiria). Quem sabe podemos 

pensar o neopirronismo como um empirismo não-dogmático. E, ao ser 

razoavelmente modesta, a proposta se torna imune a críticas que afetariam 

propostas transcendentais, que vão além do que aparece. 
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IMPACTOS DO DIÁLOGO NAS RELAÇÕES HUMANAS 

 

Elciene Alves Ferreira de Oliveira 

 

Resumo 

como um dos temas fundamentais que permeia toda a filosofia gadameriana, diante de seu 

caráter dialógico; sobretudo, enquanto contributo para o desenvolvimento de relações 

humanas saudáveis e autênticas, firmadas no afeto, respeito, camaradagem, amizade e 

solidariedade. Nesta hermenêutica filosófica gadameriana, o diálogo se apresenta em 

diversos contextos, mas sempre buscando aproximar pessoas, opiniões e culturas, no 

sentido de convergir para a promoção do bem comum, representado, especialmente, pela 

amizade e solidariedade. Numa fusão de horizontes, manifestada através da linguagem, do 

ethos, da compreensão de si e do outro, até naquilo que não foi dito, pois o diálogo 

hermenêutico se efetiva nesta compreensão, capaz de impactar positivamente na 

qualidade das relações humanas, estabelecendo pontes que unem e transformam os 

dialogantes que se permitem implicar, deixando algo de si no outro, à medida que o diálogo 

autêntico promove interação, afeto, inclusão, compreensão mútua e respeito, ressaltando 

a importância do outro para que haja diálogo, vivenciado de forma salutar, através das 

relações humanas. 

Palavras-chave: Diálogo. Gadamer. Hermenêutica. Relações humanas. 

 

Considerações introdutórias  

A concepção de diálogo em Gadamer é muito abrangente, mas será 

analisada na forma como impacta as relações humanas. Considerando que o 

diálogo se expressa, ou deveria se expressar, na interação com o nosso eu e com o 

outro, no diálogo entre culturas, entre povos, entre religiões, ampliando saberes e 

promovendo o encontro entre dois mundos, duas realidades que se efetivam 

através do diálogo autêntico, hermenêutico, capaz de produzir acolhimento e 

amizade. Vale refletir o diálogo, no contexto hodierno; como pode promover 

impacto nas relações humanas, no sentido de tornar-se produtivo e prazeroso, 

considerando o poder do genuíno diálogo como caminho para o encontro da 

verdade. Hans-Georg Gadamer, importante filósofo alemão, conhecido como o 

enquanto filosofia, que lança suas raízes na filosofia grega, apropriando dela 

principalmente a arte do diálogo socrático-platônico e o conceito de phrônesis de 
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-61). Portanto, a hermenêutica se apresenta 

como uma filosofia da finitude e se aproxima do conceito grego de phrônesis, não 

apenas como virtude, mas, sobretudo como diálogo; neste sentido, Gadamer 

ressalta a relevância do exercício do dialogar entre os sujeitos, enquanto questão 

de sobrevivência, manifestada na arte do saber falar e escutar o outro, com respeito 

e disposição para compreender e estabelecer relacionamentos eficazes. Assim, 

viver em diálogo, implica em dignar-se no mergulhar da arte da autocompreensão, 

quebrando paradigmas e superando nossas próprias limitações, no sentido de se 

predispor a acolher o outro, em detrimento ao egocentrismo. Neste sentido, "faz 

parte de todo verdadeiro diálogo entender realmente o outro, fazer valer seus 

pontos de vista e pôr-se em seu lugar" (GADAMER, 1997, p. 561); buscando acolher 

seu direito de opinião e interpretar o que é dito ou o que o outro quer dizer. Assim, 

o hermeneuta ressalta a importância do saber ouvir o outro e do esforçar-se em 

buscar interpretá-lo, de modo mais próximo do real possível, a fim de chegar a 

compreendê-lo. Quando o diálogo é capaz de deixar algo de si no outro, ainda que 

não seja dito, ocasionando empatia e solidariedade, promove significativo impacto 

nas relações humanas. 
 

Impactos do diálogo nas relações humanas 

O diálogo na hermenêutica filosófica gadameriana implica na escuta sensível 

-se 

enquanto diálogo, const

dialogar se dá a fusão de horizontes, tornando o sujeito capaz de superar os limites 

de seu próprio horizonte para acolher o horizonte do outro e atentar-se ao que o 

outro tem a dizer, seus saberes e experiências vivenciadas, num entrecruzamento 

como linguagem, na defesa da razão prática, do ethos e do logos; no saber-de-si 

com o saber-com-os-outros, com o escopo de bem compreender e bem decidir 

 Impactos do diálogo nas relações humanas, 

quando vivenciadas de modo autêntico, as relações humanas presumem atitudes 

sadias que emanam de um ser ético, afetivo, sábio e solidário, capaz de acolher o 

outro, em sua individualidade, respeitando-o no pensar, nas escolhas e limitações. 

Nesse contexto, o diálogo é fundamental, estabelecendo vínculos, fortalecendo 

laços familiares, de amizade e convivência social; à medida que o sujeito se dispõe 

a ofertar ao outro, suas ideias, sua escuta e compreensão. Gadamer fala da 

importância do encontrar-

encontram e trocam experiências, trata-se sempre do encontro de dois mundos, 
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duas visões e duas imagens de 2002, p.246). Duas perspectivas se 

acolhem, cada um numa forma particular de experimentar o mundo e percebê-lo; 

partilhando visões diferentes através do diálogo, conforme afirma o hermeneuta: 

, sua compreensão ou 

seus mal-entendidos, representam uma espécie de expansão de nossa 

2002, p. 246). 

diálogo não é termos experimentado algo de novo mas termos encontrado no outro 

algo 

(2002, p. 247).  Assim, o diálogo hermenêutico tem a força de transformar os 

implicados, promovendo um encontro de saberes e impressões que implicam no 

outro, deixando algo no, e, para os dialogantes; que promove o fortalecimento de 

laços afetivos e de amizade. 
 

Considerações conclusivas 

A proposta deste trabalho foi refletir quanto ao diálogo na abordagem 

hermenêutica de Gadamer, de modo a identificar os impactos deste nas relações 

humanas. Nesse trajeto, ainda modesto, verificou-se a relevância do diálogo como 

fio condutor da filosofia hermenêutica, inferindo que a linguagem se realiza no 

diálogo; a solidariedade efetiva-se como exercício de escuta e esforço de 

interpretação do outro, no sentido de buscar colocar-se em seu lugar para 

compreender o outro, até no não dito; a busca pela compreensão do outro resulta 

no verdadeiro diálogo hermenêutico; e a fusão de horizontes, como implicação do 

autêntico diálogo, capaz de transformar os dialogantes, à medida que deixa algo de 

si no outro, resultando em solidariedade. Neste sentido, verificou-se que, o diálogo 

hermenêutico aponta caminhos que podem promover impactos efetivos nas 

relações humanas. Pois quando os sujeitos conseguem se envolver num processo 

de implicação mútua, em que os dialogantes se dispõem à escuta sensível e atenta, 

buscando interpretar e compreender o outro, exatamente no que está dizendo ou 

gostaria de dizer; percebe-se que neste nível de interação, na perspectiva 

gadameriana, acontece o autêntico diálogo, em que os dialogantes se permitem 

implicar. Esse poder transformador do diálogo é capaz de abrir caminhos para a 

solidariedade e amizade, afastando estranhamentos e aproximando pessoas, 

permitindo que seus mundos se encontrem; que sejam fortalecidos vínculos 

familiares, de afeição e de amizade; promovendo comunhão, camaradagem e 

solidariedade. Observa-se que a filosofia hermenêutica gadameriana tem muito a 

contribuir na práxis das relações humanas, através dos seus diversos temas, 

sobretudo no que se refere ao diálogo, que se constitui em ponte entre a filosofia 
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hermenêutica e as relações humanas; à medida que visa promover o acordo, a 

inclusão, a tolerância, a unidade, o respeito e o afeto entre os sujeitos; num exercício 

continuo de compreender-se para compreender o outro e do encontrar-se no 

encontro. 
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UM COMENTÁRIO SOBRE A OBRA "ÉTICA A NICÔMACO" 

 

Ued Mateus de Oliveira Bitencourt 

 

Resumo 

Esta discussão apresenta, brevemente, as principais teses descritas por Aristóteles a 

respeito da ética na sua obra Ética a Nicômaco. De acordo com Aristóteles todo homem 

tende para o bem, visando isto como uma causa final para a felicidade dele. Para que a 

realização desta ação seja possível é preciso que o homem tome como princípio a virtude 

(aretê), sendo ela inerente ao homem que se dá em atos justos e moderados, a qual se 

encontra no justo meio (mesotês), que é uma simetria entre os polos de uma virtude em que 

consiste nem a falta dela e nem o excesso, mas ajustada no meio. Prossegue discorrendo, 

sucintamente, que a eticidade do homem se dá com base em escolhas que visem a virtude 

e o bem comum para que o ser humano que está inserido na sociedade possa viver. Para 

chegar a uma consideração final sobre como estas atividades estão interligadas define-se 

a função da alma, enquanto possuidora de razão (logo), na qual pode ser entendida como 

ponto essencial para a eticidade do homem.         

Palavras-chave: Aristóteles. Ética. Bem comum. Virtude. Razão. 

 

A finalidade do homem é tender para o Bem  

Na leitura do livro, Ética a Nicômaco, vale destacar que o objetivo primeiro e 

básico da ética aristotélica é o Bem. Para Aristóteles, o bem é social, ele não está 

para o indivíduo em particular, mas existe em função do coletivo. Nota-se que, a 

ética e a política, que estabelece critérios para a condução do agir humano em 

sociedade, possuem uma vinculação com o ethos, que é a construção coletiva do 

bem. Aristóteles delimita que toda ação do homem tem por finalidade a tender para 

o Bem. Ao tratar, pois, de forma concisa de que todo trabalho ou construção do agir 

humano visa algum bem, é necessário notar que há bifurcações se o seu caráter é: 

nobre e virtuoso ou vicioso e maldoso. Para se fazer o bem, a ação deve ter uma 

finalidade, que por sua vez, sua forma de agir será objetiva. Em outras palavras, 

numa concepção particular de um indivíduo, ele acha que está fazendo um bem em 

favor dele e da sociedade, mas não é; pois, o bem para a ética vem resultar de 

maneira objetiva e universal. Evidentemente, deve-se buscar o bem não em 

realidades particulares, mas deve buscá-lo em todas as ações. Cada um traz sua 

própria subjetividade, cada um é bom juiz dos assuntos, partindo de sua própria 

concepção. Neste sentido, todo pensador fala, escreve e se coloca a partir do 

contexto que se encontra. A subjetividade não é um contra valor, mas desde que ela 
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parta ao encontro com a objetividade ética. Sendo a ética essa conduta do agir 

humano que só pode ser plenamente compreendido dentro da noção de valor, pois 

não existe ética, que não é oriunda de valor. Ademais, segundo Aristóteles, o 

comportamento de um indivíduo e as escolhas morais que ela irá fazer sai de si 

próprio, nota-se ao ler a obra que o ser humano é fruto de suas próprias escolhas; 

é ele e somente ele que decidirá diante das mais variadas situações da vida, ou seja, 

é perceptível que o homem é o protagonista de sua conduta e de suas escolhas. 

 

Todo homem busca a felicidade, que se dá por meio do Bem 

Deve-se analisar que, a ética está no campo das ciências práticas, ou seja, as 

ações podem ser alteradas ou alterar a realidade dada. Na ética, o homem é 

essencialmente membro da sociedade e, na política, a virtude social do Estado é a 

medida da virtude de seus cidadãos, cuja sua tarefa está na promoção da realização 

da ação humana e de esclarecer a ação através da qual o homem busca realizar-se. 

Afinal, é preciso questionar-se: o que faz o homem buscar o Bem? Segundo 

como os homens de cultura superior dizem ser esse fim a felicidade e identificam o 

bem viver e o bem agir como o se daqueles que veem o ser 

feliz no prazer, na riqueza ou nas honrarias, o filósofo discorre que os homens com 

este tipo de vida se mostram em tudo igual aos escravos e levam uma vida bestial. 

Numa outra perspectiva, é possível observar que Aristóteles é em relação a Platão, 

simultaneamente, ruptura e continuidade ao mesmo tempo. Pois, o bem em 

Aristóteles corresponde à forma ideal de bem em Platão, na medida em que, ele não 

desfaz da ideia platônica; ele rompe com a ideia, mas não a desfaz. O caso seria que 

o Bem é essa objetividade, que corresponde à ideia do Bem universal de Platão. 

Contudo, ele não se limita a ser apenas contemplado e, sim, para mais perto do 

homem que é trazer para a ação. Ao fazer essa ruptura com a filosofia de Platão, de 

que o Bem Universal é algo contemplativo e difícil de chegar, Aristóteles por outro 

lado, diz que o Bem é atingível e está no campo prático. É necessário frisar, também, 

que o filósofo expressa melhor seu ponto de vista ao expor que a posição ética está 

entre dois polos extremos, a qual vem dizer que a virtude deve estar no meio, pois 

ela não pode ser nem a falta e nem o excesso dela. 
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A razão é fundamental para a eticidade do homem 

É perceptível ter por conta que o filósofo para evitar o conceito banal da 

felicidade, resolve ligá-la como uma atividade definidora da existência do homem 

sendo a sua função. O que se pode perceber é que a função do homem é a razão, no 

sentido de ser pensante e lógico. Sua atividade se dá a implicações de princípios 

racionais que estão em consonância como uma atividade da alma. Ao afirmar que 

realmente a atividade ou função do homem é uma atividade da alma que 

simplesmente parte dos princípios racionais, pode-se dizer que o bem que o homem 

promove nos aparece como uma atividade da alma que entra em consonância com 

a virtude. Enfim, através do conteúdo do texto, as ações virtuosas da humanidade 

dentro de uma coletividade depreendem-se que para alcançar a felicidade 

(eudaimonía), a qual se precisa viver racionalmente e ao viver de forma racional 

significa viver com base na virtude. A virtude será estabelecida por um julgamento 

que busque o bem comum para todos, agir de acordo com a razão desprezando os 

extremos e preferindo o meio termo. Esta vida em comunidade realiza a finalidade 

do ser humano, que é a felicidade ou bem-estar, por meio do uso preponderante da 

racionalidade, da qual se atribui da tarefa da Ética que consiste em estabelecer uma 

vida ordenada dentro de uma sociedade. Como já se apontou, a observação que se 

tece a respeito desta obra é que ela se limita a apresentar discussões sobre como 

alcançar a felicidade agindo virtuosamente, na qual é a característica mais elevada 

da alma. Sendo um grau de excelência que um ser possui, ela é conquistada através 

da prática, de ações que partam voluntariamente do próprio ser do homem. A 

deliberação do bem, quer dizer, de calcular exatamente a justa medida que tem 

como ponto fundamental se chegar a um fim bom, visto que isso só ocorrerá por 

meio de ações concretas e não contemplativas, é na medida em que se faz a ação 

que tende para o bem, pois, sendo ela virtuosa, se sucede a felicidade, que se dá 

através da razão. 
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FELICIDADE INDIVIDUAL COMO LÓGICA DE VIDA CONTEMPORÂNEA E 

SEUS IMPACTOS NA SUBJETIVIDADE E COLETIVIDADE: UMA REVISÃO 
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Icaro de Araujo Juriti 

Shirley Nunes Silva de Araújo 

Orientador: Daniel Alberto s. e Santos 

 

Resumo 

A sociedade contemporânea tem sido marcada por uma nova lógica de vida pautada na 

felicidade constante, onde o bem-estar fundamentado no individualismo e nas relações de 

consumo passou a ser atributo central e supervalorizado em discursos no processo de 

interação humana. Mesmo com tantos debates a respeito da manutenção dessa lógica, 

ainda há necessidade de discutir sobre os impactos dessa doutrina. Nessa perspectiva, o 

presente artigo visou, através de uma revisão integrativa de literatura, identificar os 

impactos da concepção de felicidade individual como lógica de vida contemporânea na 

subjetividade e na coletividade, delineando como a psicologia pode atuar frente a essa 

dinâmica. Por meio dos estudos, percebeu-se que essa doutrina pautada na busca 

incessante de tal plenitude é nociva em níveis individuais e coletivos, e que há, na mesma, 

uma motivação política, com bases históricas, consequência de uma sociedade organizada 

em torno do capitalismo individualista e hedônico. 

Palavras-chave: Felicidade. Consumo. Individualismo. Subjetividade. Coletividade. 

 

Introdução  

o mal-estar e sua funcionalidade. Ele buscava compreender qual era o papel e o 

porquê da existência do mal-estar. Chegando à conclusão de que o mal-estar 

estava intimamente ligado à realidade social e as relações interpessoais. De acordo 

com as ideias de Freud, é impossível o fomento do real bem-estar, em meio a uma 

sociedade nociva, sendo assim, como esperar felicidade e bem-estar verdadeiros 

em uma sociedade moldada historicamente pela desigualdade, violência e 

exploração? E para, além disso, de que forma e qual o tipo de felicidade nos é 

apresentada cotidianamen

em si diferentes definições, indo de um estado de plenitude, até a sensação de 

realização. Essa multiplicidade de sentidos se dá através da construção histórica da 

ideia de felicidade, de tal forma que para compreender a natureza do termo, é 
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necessário compreender o contexto histórico da época (SOUZA e OLIVEIRA, 2018). 

Na sociedade contemporânea liquefeita, o consumismo se apresenta como a 

materialização da felicidade, ou seja, o ter agora é também ser, isso aliado a um 

sistema impositivo frenético transforma cada pessoa em meros consumidores de 

prazeres mercadológicos (BAUMAN, 2001). Dessa maneira, a legitimação da 

felicidade encontra-se nas roupas de marcas, nos modelos de automóveis, nos 

celulares de última linha e em qualquer outra mercadoria vendida como necessária 

para uma vida feliz e plena. Além disso, outras marcas da contemporaneidade são 

as perdas de projetos coletivos de felicidade, a ausência de valores universais e a 

perda da meta de criação de utopias. Nesse cenário, há um resgate do hedonismo 

como filosofia de vida, ou seja, permanece um paradigma onde o homem apresenta-

se centrado na realização de seus desejos carnais, no gozo, na bebida e em prazeres 

temporários que atuam como ilusão necessária frente à dura realidade (SOUZA e 

OLIVEIRA, 2018). 

 

Cronicamente felizes: subjetividade na era da felicidade constante  

A felicidade apresentada na contemporaneidade tem como principais 

características, a individualidade, pois é pautada na auto realização e busca pelo 

prazer, em detrimento de projetos coletivos. Além disso, assume a lógica 

consumista, já que seu principal meio de realização está no consumo. Ademais 

assume uma gama de controles impositivos, ao passo em que se torna quase 

obrigatório estar feliz, e tudo que lhe é contrário, como a tristeza, é negado. Nesse 

cenário a felicidade torna-se impossível, pois ao se apresentar como um estado 

constante, revela-se inalcançável, sendo a felicidade na realidade, um fenômeno 

episódico, não fixo (ACSELRAD e VALE, 2018; SOUZA e OLIVEIRA, 2018). De acordo 

com Freitas (2018), é na impositividade de uma felicidade constante, que a 

subjetividade do sujeito contemporâneo encontra fonte de profunda angústia, isso 

porque deparado com a obrigação de ser feliz e com a falta de espaço e negação do 

seu mal-estar, o sujeito sente-se como um estranho, um fracasso, um perdedor, 

indigno da vida. Consequentemente, a tristeza experimentada pelo sujeito é 

intensificada e prolongada, por não encontrar validação na fala e nem uma escuta 

decente, afinal ao falar de sua tristeza, o sujeito é confrontado com a positividade 

o, não é tão ruim, você nem devia se sentir assim, a 

 Carillo, 

et al (2017), afirma que a coletividade e as relações sociais desempenham papel 

essencial no desenvolvimento de uma vida mais feliz. Porém há aqui uma 

contradição, pois, ao passo em que o homem se torna mais ávido pela felicidade na 
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forma como ela se apresenta atualmente, mais há um aprofundamento no 

individualismo, e um esfacelamento do coletivo, os sentimentos de solidariedade e 

cooperação são substituídos pela autonomia e egocentrismo, tendo em vista que os 

sujeitos passam a ver o outro não mais como semelhantes e aliados na guerra pela 

sobrevivência, mas sim, como um competidor, um inimigo a ser vencido pela disputa 

por recursos, a sociedade transforma-se em arena e o espírito de coletividade é 

dissolvido em milhares de planos em busca da felicidade. 

 

Considerações finais 

Então, o que resta para os sujeitos contemporâneos, é pautar a existência na 

busca de uma felicidade incongruente, ou encarar uma infelicidade geral e solitária? 

Não, há diversos caminhos a serem seguidos, lógicas e paradigmas alternativos, 

que podem ser adotados como formas de existir e experimentar a vida. Uma dessas 

é o Ubuntu, filosofia africana q

contato com nós, e aquilo que uma pessoa é depende do que as outras pessoas são, 

o que uma pessoa sente, depende do que as outras pessoas sentem, exaltando 

valores pautados na solidariedade, nessa perspectiva, só é possível ser feliz se as 

pessoas ao redor também são felizes (NOGUERA, 2012). A partir da construção do 

presente artigo, observou-se que a temática felicidade sempre acompanhou o 

homem, ela atinge os pilares da sociedade e o que há de mais intrínseco nas 

pessoas. Junto aos diferentes autores que foram citados nesse diálogo, percebeu-

se que a felicidade na contemporaneidade passou a se configurar como modos 

idealizados de ser e ter e isso diz respeito a um projeto no qual o consumo e a 

autorrealização são colocados como alcance desse bem-estar. Dessa forma, a 

análise desse fenômeno permitiu identificar as bases dessa lógica, sendo ela uma 

invenção alienante e incongruente com a realidade social, que tem impacto direto 

na subjetividade e na coletividade, onde a sociedade segue uma linha de 

desumanização extrema do indivíduo e a própria condição humana vem sendo 

ameaçada, visto que a doutrina da felicidade constante transforma pessoas em 

seres contraditórios, egocêntricos, negacionistas, atravessados pelo sentimento de 

fracasso nessa busca, e assim, o individualismo segue reinando como ideologia e 

destruindo projetos coletivos que são essenciais para a construção de uma vida 

feliz. Portanto, apesar de algumas vertentes terem contribuído para manutenção 

desse ideal, a psicologia na contemporaneidade, deve atuar na propagação de uma 
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visão coletiva, produzindo estudos de forma crítica e política que visem confrontar 

essa lógica. 
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GRAN PUTAS DE MANUEL ZAPATA OLIVELLA 

 

Denilson Lima Santos 

 

Resumo 

Esta comunicação trata de uma análise da obra "Changó, el gran putas" do escritor afro-

La 

rebelión de los vodus -se por objetivo apreciar a obra literária sob a perspectiva de 

uma estética do impensável, baseada na história da revolução do Haiti, sobretudo, em 

diálogo com o livro de C.L.R James: "

revolução de São Domingos"

sentido, refletir sobre a formação cultural e filosófica das Américas é relevante para o 

processo formativo do indivíduo. Com o intuito de estabelecer bases sólidas para nossa 

argumentação, no que diz respeito aos aspectos metodológicos, lançamos mão da 

Sociologia da Literatura em diálogo com a Filosofia, especificamente o campo da Estética. 

Nossa discussão aqui está na perspectiva de ler a obra literária para sabermos como se 

consolida a formação de um pensamento latino-americano que emerge na literatura. Por 

fim, pudemos perceber que o escritor colombiano utiliza o fato histórico, o processo 

revolucionário haitiano, como elemento interno (estético-literário) para compor a narrativa 

em que as epistemologias bantas e iorubás constroem a possibilidade de surgimento do 

 

Palavras-chave: Haiti. Manuel Zapata Olivella. Changó el gran putas. Literatura. 

Estética.  

 

Introdução  

a faz com argumentos baseados na Revolução Francesa (1789-1799). Afirma, por 

(1758-1794) e este, por sua vez, deflagra o continuum da história, a saber, a 

consciência de fazer a revolução acontecer. Na obra "Silenciando o passado: poder 

e a produção da história" (2016), Michel-Rolph Trouillot, apontará para a 

compreensão da Revolução Haitiana (1791-1804) como aquilo que não se concebia 

no pensamento e na visão de mundo daquela época. O autor faz uma análise da 

história e da filosofia ocidental como aquelas que criaram uma ontologia com 

referência, unicamente, ao homem europeu. Do mesmo modo, C. L. R. James, no 
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livro Os jacobinos negros, tece uma análise historiográfica do sujeito histórico 

emos 

ver um líder se desponta na revolução, mas fracassa em seus cálculos políticos. 

"aquilo que não se pode conceber dentro 

do espectro de alternativas possíveis, aquilo que perverte todas as respostas, 

porque desafia os termos em que as questões foram postas. Nesse sentido, a 

Revolução Haitiana era impensável em sua época: ela questionava o próprio quadro 

referencial dentro do qual proponentes e oponentes haviam examinado temas 

como raça, colonialismo e escravidão nas Américas" (TROUILLOT, 2016, p.139- 40). 

A partir de um quadro referencial em que uma revolução pudesse acontecer na 

colônia de São Domingos, é que podemos observar como a leitura do fato histórico 

pode ser realizada sob a perspectiva da estética literária. Nesse sentido, a obra 

Changó, el gran putas, publicada em 1983 pelo escritor afro-colombiano Manuel 

Zapata Olivella (1920  2004), pode ser lida como uma estética do impensável. 

 

Toussaint L'Overture e seu grande erro 

recordando-se de sua amada terra natal. Entre suas memórias e saudades, surge, 

por entre as grades do calabouço, o mensageiro de Ogún Ngafúa, na figura de um 

pardal. 

O preso é Toussaint L'Ouverture que 

passa, a partir desse momento, a ponderar sobre suas falhas, quando esteve 

prestes a livrar seu povo do jugo francês na Ilha de São Domingos. Toussaint escuta 

os passos que chegam até sua cela e percebe que é Napoleão Bonaparte e este, 

fugido da prisão na ilha de Santa Helena com o consentimento de Iemanjá, vem lhe 

convencer de algo 

traz em seus olhos o amargor e, mesmo depois da morte, por castigo dos deuses, é 

condenado a levar uma coroa que pesa e faz com que sua cabeça se dobre. Nesse 

episódio, nos chama a atenção a maneira como Manuel Zapata Olivella inicia sua 

narrativa para reviver o fato de Toussaint L'Ouverture tentar um acordo com 

Napoleão Bonaparte durante a Revolução do Haiti. Em "Changó, el gran putas", a 

proposta de tornar Toussaint imperador é a condição p

do líder francês. Mas como revela o personagem haitiano, percebemos que dali 

para frente sua memória se centrará no seu erro político: "Empalidecido se retira de 

mi presencia y después de cerrar la reja, sus arrepentimientos le obligaron a 

revelarme: Juré no dejar un solo entorchado sobre el hombro de los negros de 
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Santo Domingo. Sin embargo, ahora debo confesarte que una de mis grandes 

locuras, de la cual me arrepiento, fue intentar restablecer la esclavitud en la isla" 

(OLIVELLA, 2010, p. 243). Esse jogo da narração literária se distancia da narrativa 

histórica elaborada por C.L.R. James. Na obra Os Jacobinos Negros, Toussaint 

 o libertador do Haiti em relação à Bonaparte ressaltam 

um ar de temeridade, pois sabia que o Imperador francês era difícil de manejar.   

 

Considerações finais 

Ora, o que queremos ressaltar aqui é a maneira como o fato pode ser 

narrado. Em "Os Jacobinos Negro", James traça uma narrativa do fato histórico 

baseado em pesquisas e documentos. No entanto não deixa de irromper em seu 

texto a sua formação como dramaturgo e leitor das tragédias. "Mas, num sentido 

mais profundo, vida e morte não são verdadeiramente trágicas. Prometeu, Hamlet, 

Lear, Fedra e Acab asseguram o que talvez sejam impulsos permanente da 

condição humana contra as exigências da sociedade organizada. Eles fazem diante 

do iminente, ou até da destruição certa, e o seu desafio os impele a alturas que 

tornam sua derrota um sacrifício que se adiciona â nossa concepção de grandeza 

humana" (2010, p. 265-6). Eis aí a relação da vida e da morte quando nos deparamos 

ante às contingências da vida. C.L.R. James retoma os personagens para interpretar 

a condi

"Toussaint está numa categoria menor. Seus esplêndidos poderes não crescem, 

mas declina. Se anteriormente ele se distinguia acima de todos pela maneira com a 

qual julgava pronta e destemidamente aquilo que confrontava, agora o vemos 

julgando incorretamente os acontecimentos e as pessoas, vacilando em princípio e 

perdendo o respeito dos seus inimigos e a confiança dos que apoiavam" (2010, p. 

266). O declinar do sujeito que tinha nas mãos a tarefa da Revolução e libertação 

de seu povo também aprece na narrativa de Zapata Olivella:"Yo también vivo de mis 

errores y dejé inconclusa mi obra. Si un día proclamé la adhesión de nuestra 

naciente república a tu imperio, fue solo por el acoso de tus enemigos que deseaban 

arrebatarnos la libertad. Conscientes de que las cadenas oprimían pero no 

esclavizan, bajo la protección de Francia, aspirábamos a gozar de nuestro triunfo" 

(2010, p.244). Assim, podemos pensar que a estética do impensável é a 

possib

mas de todo o processo da Revolução Haitiana e suas reverberações na Literatura 

como possiblidade de reflexão sobre a ética do muntu, a saber, o novo homem 

americano.   
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O SENTIMENTO RELIGIOSO EM WITTGENSTEIN 

 

Mauricio Silva Alves 

 

Resumo 

Wittgesntein criticara fortemente a concepção cientificista - amplamente seguida no século 

em que ele viveu - que exigia da experiência religiosa uma justificação racional. A 

proposição: "Deus existe" acaba por nos levar ao embruxamento do pensamento e nos 

afasta do verdadeiro sentimento religioso. Para evitar esse desvio o Wittgenstein propõe 

"trazer as palavras de seu uso metafísico para seu emprego cotidiano" IF§116. No lugar da 

ontologia cientificista do sentimento religioso Wittgenstein aponta para os jogos de 

linguagem que se constituem como regras para correção de nossos comportamentos, 

nossa linguagem e nosso sentimento religioso dentro de determinada forma de vida. Deste 

modo, o sentimento religioso expressa o modo de ver os aspectos das coisas se 

desdobrando principalmente numa determinada maneira de viver.   

Palavras-chave: Sentimento religioso. Cotidiano. Forma de vida. 

 

Os fatos do mundo: o que há por trás do seu sentido?  

Fato. Como defini-lo? A conceituação de Wittgenstein se afasta da habitual 

noção empírica do fato, ou seja, não se funda na experiência. O fato é aquilo que 

§2). Um estado de coisas 

(Tractatus, §

 

Neste sentido o sentimento religioso, não de forma transcendental, mas de forma 

prática, influenciam o modo de agir do homem sobre o mundo, isso porque a 

proposição "Deus existe", corresponde a perspectiva de que o fato do mundo não 

acaba as verdadeiras questões por trás do seu sentido que é inatingível pelos fatos. 

A visão factual é uma visão cientificista do sentimento religioso exigindo que a 

crença em Deus seja tratada como objeto em mundo que necessita de justificativas 

com bases em evidências.  
 

O sentimento religioso ou sentido da vida? 

Wittgenstein para fundamentar sua crítica a visão cientificista da apresenta 

na passagem da conferência sobre ética: "Toda minha tendência - e creio que a de 

todos aqueles que tentaram alguma vez escrever ou falar de Ética ou Religião - é 
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correr contra os limites da linguagem. Esta corrida contra as paredes de nossa jaula 

é perfeita e absolutamente desesperançada. A Ética, na medida em que brota do 

desejo de dizer algo sobre o sentido último da vida, sobre o absolutamente bom, o 

absolutamente valioso, não pode ser uma ciência." (p.175.) Deste modo: Pensar 

Deus, (a questão religiosa ou do sentido da vida), exige um entendimento de que ele 

não se apresenta em questões empíricas, isso seria uma superficialidade dos 

argumentos racionais. Assim como a questão do sentido da vida: "Apenas a visão do 

mundo como todo limitado, permite compreender que, enquanto o sujeito que 

supera o mundo, a linguagem e a ciência, não cabe um questionamento teórico do 

significado da vida. A divisão entre sujeito e linguagem é tão radical que não é 

possível uma abordagem teórica sobre o sujeito. Todo o conhecimento científico 

sobre o sujeito tem de ser superado, porque alcança somente o sujeito empírico, 

mas não o transcendental, e em consequência não é possível um questionamento 

teórico do significado da vida. Por isso, os problemas que parecem mais profundos, 

não são verdadeiramente problemas" (cf. TLP, 4.0003). 
 

Considerações finais  

Quando tentamos por estas questões dentro de um discurso pautado sob o 

viés do empírico tudo isso fica fora de órbita, como algo que carece de um sentido, 

ou seja, se torna consumado o sentido do sobrenatural onde nada corresponde, 

restando apenas a ilusão e os limites da linguagem. Portanto, O sentimento 

religioso não possui então a função de denotar o mundo como ele é, foi ou será. 

Para uma pessoa que se sente religiosa só é possível a percepção de Deus ou do 

sentido da vida e não sua definição ou limitação pelo viés cientificista. Tentou-se 

demonstrar aqui, que Wittgenstein entende o elemento mais importante da 

experiência religiosa é a sua capacidade de mudar de fato a vida inteira de alguém, 

ou seja, a natureza do sentimento religioso é você ser transformado por ele. 
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TOMÁS DE AQUINO E FRANCISCO DE VITÓRIA (1483 - 1526) NA 

COLONIZAÇÃO HISPÂNICA NAS AMÉRICAS: UMA JUSTIFICAÇÃO 

TEOLÓGICO-POLÍTICA 

 

Diego Miranda Aragão 

 

Resumo 

A influência das ideias de Tomás de Aquino na escolástica tardia espanhola é tão forte 

quanto pouco investigada. Ela tem passado, em boa medida, despercebida pelas 

investigações em muitas áreas das ciências humanas (Direito, Filosofia e História 

especialmente), o mesmo não se pode dizer dos estudos econômicos que versam sobre a 

gênese teológica do liberalismo clássico. Isso deixa algumas pistas investigativas e 

desdobramentos teóricos que dão azo a reflexões e a compreensões não só sobre a 

colonização hispânica nas américas, como também sobre um possível cerne oculto da 

filosofia política ocidental. A metodologia da investigação realizada neste artigo é teórico-

bibliográfica assentada nos estudos desenvolvidos pelo autor a partir de um percurso 

originado da relação entre Francisco de Vitória (1483-1546) e a Escola de Salamanca. Pelas 

problematizações realizadas, notou-se um grande vácuo teórico investigativo acerca de 

uma possível gênese teológico-filosófica de elementos conceituais que são base para toda 

a ocidentalidade. Isso foi notado pelas relações e pelas referências constantes do 

pensamento de Vitória ao pensamento tomasiano, grande pilar do pensamento cristão, 

além de utilizar o marco teórico da cristandade, na figura do Aquinate, para justificar e para 

legitimar muitos processos de dominação espanhola nos territórios americanos. 

Palavras-chave: Aquino. Influência. Vitória e Salamanca. Colonização espanhola. 

Teologia política. 

 

Introdução 

A atuação dos teólogos da Igreja Católica era particularmente ampla até 

meados do século XVIII. Tal amplitude nesse tipo de atuação do religioso encontrou 

desse período foi o frade dominicano espanhol Francisco de Vitória, comumente 

Universidade de Salamanca. O dominicano está inserido em um contexto teológico-

filosófico profundamente influenciado pelas ideias de Tomás de Aquino (1225-

1274). Sem a apropriação teológico-política de alguns dos conceitos do filósofo 

Aquinate, por exemplo, boa parte dos desdobramentos e decisões políticas do Reino 

de Espanha acerca das formas de proceder sobre o domínio dos territórios 

-se-iam de uma forma bem distinta da 
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que se efetivou. Nesse sentido, ao concebermos que as ideias tomistas porão em 

movimento alguns dos principais conceitos, tais como o de propriedade privada, 

dominantes da economia política moderna, torna-se imprescindível 

compreendermos de que forma a apropriação salmatina daquelas realizou-se para 

a consolidação do domínio espanhol nos territórios americanos descobertos. Afinal 

a Universidade de Salamanca, no século XVI, torna-se um dos principais eixos 

ordenadores da vida social da Espanha daquele período. Os principais assuntos 

discutidos pelas monarquias espanholas do período, invariavelmente, passavam 

pela ausculta dos letrados eruditos salmatinos. Vitória, em mais de uma ocasião, 

troca correspondências com o rei Carlos V. O frade dominicano seria indicado, em 

1545, pelo próprio monarca para participar do Concílio de Trento (1545-1563). 

 

Desenvolvimento 

A instituição salmatina não se dedicava apenas aos estudos (juspolíticos e 

jusfilosóficos) tomistas embora tenha notabilizado-se pelo resgate dos estudos em 

Tomás de Aquino. As principais ideias correntes do período (nominalismo, 

humanismo e tomismo) lá transitavam, o que a tornava um legítimo centro da 

erudição espanh

español no es sólo tomista o escotista o nominalista, sino una síntesis peculiar de 

los tres sistemas. Ni es sólo franciscano o dominico o jesuítico sino de los tres juntos 

(MARTÍN, 1990, p. 66). Vitória, embora nunca tenha visitado os territórios 

americanos, as formulações e escritos teóricos dele foram centrais para uma série 

de mudanças que seriam postas em curso ao longo das primeiras décadas da 

ntido, uma das principais ideias tomasianas 

tomada de empréstimo por Vitória é a de Lei Natural cuja formulação estará na base 

da construção da própria noção de Direito Natural, conceito que povoará boa parte 

dos debates modernos acerca do fenômeno jurídico ocidental. Tal lei representa a 

forma como os homens se constroem enquanto coletividade social e o quanto eles 

são capazes, nessa construção, de participar dos fins essenciais da natureza 

humana. Daí o cunho precisamente moral do resgate de tal ideia tomasiana, uma 

vez que se direciona para uma determinada forma de estar no mundo a ser 

respeitada pelos homens. Essa forma de estar no mundo seria melhor organizada 

e justificada exatamente a partir da descoberta das Américas pelo reinado 

espanhol, que se tor

modernidad se cimentó sobre una materialidad creada ya desde el siglo xvi con la 

-GÓMEZ, 2005, p. 50). Portanto a 

relevância dos estudos e das investigações acerca da gênese conceitual (teológico-
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filosófica) fundamentadora e legitimadora dos principais acontecimentos políticos 

da Espanha quinhentista avulta e demonstra um possível cerne oculto de toda a 

isso significa talvez que as 

democracias ocidentais estejam pagando as consequências políticas de uma 

(AGAMBEN, 2011, pp. 298-299). 

 

Considerações finais 

A compreensão dos vínculos estreitos entre a teologia cristã e a política 

ocidental, gestada na criação do primeiro império da modernidade, pode apontar 

também para o melhor entendimento de dois paradigmas centrais que regem nossa 

vida na contemporaneidade: a política e a economia. Ambos tributários também das 

formulações teóricas desses teólogos juristas espanhóis. Essa pesquisa pretendeu, 

desde o início, realizar uma pequena genealogia de alguns elementos da influência 

tomasiana em Francisco de Vitória. Por certo que no itinerário realizado, muitas 

questões e relações importantes apareceram, algumas até bastante fundantes para 

a compreensão de nossa contemporaneidade. A fundação teológica do poder 

político no ocidente foi um desses achados ao longo da investigação. Quer dizer, a 

partir da experiência da colonização hispânicas nas américas, os contributos de 

Tomás de Aquino, de Francisco de Vitória e da Escola de Salamanca foram 

imprescindíveis para pôr em curso a compreensão de tal experiência. Mas não só, 

os desdobramentos teóricos da relação tríplice entre esses contributos permitiram-

nos como compreender de que forma o poder político no ocidente pode ter de ser 

explicado e efetivado. 
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 RELAÇÕES DIALÓGICAS E ALTERIDADE EM MIKHAIL BAKHTIN 

 

Kleyde Jomara Lessa Vilasbôas 

 

Resumo 

Tomando por base o pensamento de Mikhail Bakhtin (1992) acerca da natureza social e não 

individual da linguagem, da língua, enquanto fenômeno social de comunicação verbal, cuja 

realização se dá através dos processos de enunciação, buscamos refletir sobre as noções 

de dialogia e alteridade. Tais conceitos são considerados pilares sobre os quais assentam 

as reflexões de que qualquer expressão linguístico/discursiva é sempre socialmente 

dirigida e orientada para o outro, de forma a influenciar reciprocamente as relações 

humanas e os sujeitos de linguagem. Nesta trilha, é possível pensar na existência de 

características dialógicas que estão presentes na formulação dos enunciados, como a ideia 

de que são elaborados de determinada forma, presumindo-se a sua recepção pelo outro. 

Este outro representa uma voz social heterogênea e faz parte do universo das variadas 

vozes que habitam as esferas do dito e do não-dito, numa presunção de responsividade e 

adequação ao contexto de enunciação. 

Palavras-chave:  Linguagem. Dialogismo. Alteridade. Discurso.  

 

Introdução  

Uma das características da noção de dialogismo, segundo Bakhtin é a 

compreensão do mundo a partir dos fenômenos da polifonia e da alteridade, em que 

o sentido do que vem a ser coletivo, se dá na dimensão da linguagem, pela presença 

constante do outro. Segundo o filósofo, a verdadeira substância da língua é 

constituída justamente nas relações sociais, via interação verbal, realizada por meio 

da enunciação ou das enunciações A linguagem é uma realidade intersubjetiva e 

essencialmente dialógica, em que o indivíduo é sempre atravessado pela 

coletividade. Na relação entre os sujeitos de linguagem, sujeitos que a constituem 

e que por ela são constituídos, o princípio da alteridade compreende o discurso 

como um entrelaçamento da interação do pensamento de várias vozes, isto é, de 

sua dimensão polifônica, sendo constantemente atualizado. As relações dialógicas, 

segundo Bakhtin, estabelecem o acontecimento da linguagem e, por isso, são 

relações que constroem sentido entre enunciados produzidos na interação 

humana. A vivência pessoal dos sujeitos se forma e se desenvolve em uma intenção 

constante e contínua com os enunciados individuais dos outros. O enunciado, aqui, 

é compreendido como unidade de análise das relações discursivas, pois, oriundo de 

articulação oral ou escrita, entabula uma relação comunicacional entre emissor e 
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receptor, falante e ouvinte e entre narrador e leitor. Os discursos produzidos por 

outrem, portanto, possuem caráter social em razão de estabelecer situações de 

troca, que serão determinadas por contextos situacionais, numa dimensão 

interdiscursiva. O discurso (a língua em sua integridade concreta e viva) não é 

individual porque se constrói entre, pelo menos, dois interlocutores que, por sua 

seja, 

mantém relações com outros discursos que o precederam (BARROS, 1996, p. 33). É 

na relação com o outro que os indivíduos se produzem enquanto sujeitos sociais e 

históricos. Este processo não surge de suas próprias consciências, mas no mundo 

das relações concretas e sócio-historicamente contextualizadas. O ambiente social, 

ampliado pela complexidade de relações, determina a estrutura dos atos de 

enunciação, pois, não se pode conceber o fenômeno da enunciação sem relação de 

troca, sem contexto dialógico, ou seja, sem realidade social. 
 

O outro e a natureza dialógica da linguagem 

A apropriação que o Círculo de Bakhtin faz em torno do debate sobre a 

alteridade, noção fundamental, tangenciada desde as primeiras produções escritas 

dos intelectuais do grupo, traz à tona a questão da construção do mundo da vida, 

do mundo concreto, sob as bases dos valores do eu e do outro. Neste sentido, é 

tematizado o modo como os valores de um determinado grupo social não partem 

de construções abstratas, ou mesmo invenções monológicas, mas são 

continuamente criados, a partir dos valores do eu para mim, do eu para o outro e do 

outro para mim (BAKHTIN, 2010). O discurso, como tecido que constrói o material 

da produção da cultura, da vida social e da criação artística, dimensiona os valores 

sígnicos e ideológicos, na constituição das relações intersubjetivas. A linguagem, 

portanto, produz os acontecimentos discursivos que dão dinamicidade à existência 

humana e às relações sociais.  Não se pode falar, assim, de linguagem sem a 

presunção da existência de um outro, como sujeito responsivo a quem o discurso 

se refere, de forma contextualizada e elaborada, para a produção de sentido. A 

relação de alteridade, desse modo, é organizada, no bojo de conexões complexas, 

realizadas entre aquilo que tem significado coletivo, social, e o que é individual, de 

maneira dinâmica, contínua e sempre atualizada. Isto acontece numa ordem 

constante de compartilhamento de conceitos, sentidos, valores, visões de mundo, 

que podem ser revistos e reorganizados em meio às transformações sociais. Como 

seres de linguagem, de desejos e ilusões, percebemos o devir de nossa 

personalidade situado nos objetos da língua, em seus temas ideológicos como 

orienta Bakhtin, ao dizer que a personalidade é, sob o ponto de vista de seu 
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conteúdo subjetivo, o tema da língua: esse tema desenvolve-se e varia no quadro 

de estruturas lingüísticas mais estáveis. (BAKHTIN, 1999. p. 188). O sujeito dialógico 

a que faz menção Bakhtin rompe com a concepção clássica do sujeito limitado em 

uma identidade permanente. É, nesse sentido, aquele que surge do discurso das 

alteridades, se constituindo em meio ao universo de vozes que concorrem entre si. 

 

Considerações finais 

Como eixos fundamentais da discussão aqui apresentada, o dialogismo e a 

alteridade, compreendidos na perspectiva do filósofo russo, Mikhail Bakhtin não se 

restringem à análise dos fenômenos linguísticos, mas permitem, também, a 

construção de um entendimento sobre a natureza constitutivamente dialógica da 

linguagem. Se referem, portanto, ao modo como os sujeitos se definem, na 

dimensão de seus enunciados e de produção dos discursos, a partir da relação com 

o outro.  Assim, é no âmbito das práticas discursivas, matéria-prima da produção de 

sentidos da vida social, que os valores e os modos de compreensão do mundo são 

partilhados, construindo, portanto, as variadas experiências subjetivas.  Desse 

modo, o dialogismo e a alteridade, como fenômenos da produção de sentido, são 

condições para o estabelecimento do intercâmbio e compartilhamento dos modos 

de vida, e do próprio conhecimento. O sentido não se atualiza sozinho, procede de 

dois sentidos que se encontram e entram em contato

sentido existe só para outro sentido, com o qual existe conjuntamente. O sentido 

não existe sozinho (solitário). Por isso não pode haver um sentido primeiro ou 

último, pois o sentido se situa sempre entre os sentidos, elo na cadeia do sentido 

que é a única suscetível, em seu todo, de ser uma realidade (Bakhtin, 1992, p. 386. 

Grifo do autor). O filósofo concebe a linguagem não só como um sistema abstrato, 

mas também como uma criação coletiva, integrante de um diálogo cumulativo entre 

o eu e o outro, entre muitos eus e muitos outros. A ideia de dialogismo se direciona 

no sentido de encaminhar o sujeito a outros sentidos resgatados por outras 

produções e obras, fazendo-o encontrar lugar numa cultura em que diferentes 

discursos existem em constantes relações de trocas. Compreender o outro, a nós 

mesmos como outros formados no bojo das relações intercambiáveis, das vozes 

eus e nós  a abertura para um olhar 

crítico sobre a heterogeneidade, sobre o respeito ao outro e sobre o agenciamento 

de nossas escolhas, no universo das possibilidades do agir humano.  
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Posfácio  
 

Hipólito Gramosa dos Santos 
 

O que, em geral, vem à nossa mente quando ouvimos falar em filosofia? 

O antigo sábio grego Pitágoras, tendo ouvido, certa vez, alguém chamá-lo de 

sábio, respondeu, com muita veemência de espírito, que ele não era realmente um 

amigo da sabedoria

os termos gregos filos (amigo) e sofia (sabedoria), que deram origem ao vocábulo 

filosofia. 

O termo filosofia é abrangente e grávido de significado, pois dele origina-se 

uma provocação constante ao gênio humano, que é aquela de encontrar diversas 

maneiras de explicação da existência, a partir de várias vertentes do espírito 

humano, capaz de investigar e pensar a vida, buscando respostas para as suas 

inquietações mais radicais. 

As questões colocadas pela filosofia: Qual o sentido da vida? Qual a origem 

do mundo e do ser humano? O que é o ser? São atemporais e interessam 

praticamente a todos os seres humanos em todas as épocas. E, neste sentido, 

quantas vezes já fizemos os mesmos questionamentos a nós mesmos? Por isso, a 

reflexão filosófica não deve ser uma exclusividade de quem dispõe de formação 

, o para que  e 

o de seus pensamentos e ações já está de certa maneira sentindo a 

existência enquanto logos, deixando-se interpelar por ela e, portanto, filosofando. 

do por que, do para 

que e do como

um percurso de busca das mesmas respostas, nesse processo, defronta-se com o 

que mais lhe caracteriza enquanto pessoa humana: a capacidade de pensar, 

interrogar-se e buscar respostas às suas perguntas elementares. Todavia, 

sentir e 

do filosofar  pai e mãe, gênese de um pensamento, de uma hipótese, de uma 

questão, de uma ciência. Nesta orientação, filosofar é assumir um posicionamento 

de forma dialógica, fundamentando criticamente as próprias opiniões e 

ultrapassando os limites de um mero achismo, característico do senso comum. 

Não por acaso, as ciências humanas, assim como as ciências exatas, surgem 

quando o gênio humano, perscrutando a realidade dentro do seu contexto psíquico-

espiritual, sócio-político e cultural-religioso, desemboca na necessidade de explicar 
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a existência na sua complexidade e mistérios, dando-se conta da dinâmica do 

próprio tempo. Assim, a própria trajetória do conhecimento humano é testemunha 

do pensamento filosófico do qual foram surgindo as ciências com suas delimitações 

de objeto de pesquisa e metodologias próprias. 

O saber filosófico, mais do que uma ciência, é um saber abrangente; abarca 

todas as realidades com o intuito de responder à pergunta do sentido da existência. 

Entretanto, enquanto busca essas respostas, constrói um patrimônio cultural e 

espaço do 

saber to, como uma trama de possibilidades epistemológicas.  

É nesta perspectiva que a Católica de Feira de Santana (FCFS) e a 

Universidade Vale dos Rios (UNISINOS) de Porto Alegre promoveram a Semana de 

Filosofia em setembro/2021  O filosofar, o sentir e a finalidade das 

relações humanas

das relações humanas enquanto possibilidades de novos horizontes, ajudados 

pelos diversos pensadores.  

Trata-se de uma oportunidade ímpar na história da Católica de Feira de 

Santana para potencializar sua natureza enquanto ambiente do filosofar e do sentir 

a existência, apropriando-se do saber e, ao mesmo tempo, construindo um 

pensamento como atitude de abertura e perscrutação das realidades, enquanto 

agente de síntese e de provocação da episteme, por meio das variadas 

colaborações intelectuais dos seus participantes.  

Cada artigo corresponde a uma tentativa de pensar e explicar a vida, a partir 

de um autor que expressa uma soma de confronto de experiências, enquanto busca 

resposta e alternativa para analisar e conceituar um determinado aspecto da 

existência humana, situada em contextos diversos como já citamos anteriormente, 

psíquico-espiritual, religioso-cultural e sócio-político. 

Os respectivos artigos, aqui colecionados, são uma colaboração à 

comunidade científica e, principalmente, à comunidade das ciências humanas, que, 

a partir do saber filosófico, oferece à sociedade um significativo viés de 

compreensão de muitos aspectos da existência humana. São uma tentativa de 

provocar um discurso aberto, plausível, interdisciplinar e transdisciplinar em torno 

do filosofar, do sentir e da finalidade das relações humanas. Dentre os artigos deste 

caderno estão presentes muitas perguntas e repostas sobre as relações humanas 

locus intellectus filosofar e do sentir a vida com sua 

consistência, complexidade, contingência, desafios, dinâmica, fraqueza e verdade 

ao mesmo tempo. 
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Gratidão a todos os envolvidos nesse importante evento. Aos que 

participaram dessa Semana de Filosofia: O filosofar, o sentir e a finalidade das 

relações, humanas, contribuindo com seus artigos e de outras maneiras. 

Agradecemos à comissão organizadora, aos docentes, ao nosso corpo técnico e 

corpo discente das nossas Instituições de Ensino Superior, assim como à nossa 

grande parceira, a Faculdade de Humanas da Unisinos. 

Façamos votos de que este material seja mais um instrumento que colabore 

na busca do filosofar, do sentir a vida, o ser, a existência, na tentativa de continuar 

perseguindo uma resposta mais plausível possível para que as perguntas sejam 

respondidas e o esforço das mesmas seja uma oportunidade de inclusão das mais 

variantes tentativas de compressão da existência humana, enquanto o lugar por 

antonomásia do sentir, do ser e do agir filosófico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


