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11 de junho, das 19h00 às 20h40
Palestra

Filosofia e Literatura em Jean-Paul Sartre

Prof. Dr. Renato dos Santos Belo – Docente do DCH-UFLA 
E-mail: renato.belo@dch.ufla.br

Universidade Federal de Lavras
Junho de 2018
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11 de junho, das 21h00 às 22h30
Comunicações - Mesa 1
História da Filosofia Antiga 

Universidade Federal de Lavras
Junho de 2018
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O problema do erro (pseûdos), a possibilidade do discurso predicativo
e a questão ontológica no Sofista de Platão

José Henrique Fonseca Franco
Graduando – Universidade Federal São João del-Rei
Orientador: Prof. Dr. Richard Romeiro Oliveira – UFSJ
E-mail: jhffeeletrica@hotmail.com

No diálogo platônico  intitulado Sofista,  inicialmente  tenta-se  explicar  a
natureza  dos  sofistas  e  seus  tipos,  no  entanto  vemos  que  a  discussão
desemboca nos problemas que são herdados da ontologia parmênidica, tal
problemática  torna-se  assim  o  ponto  central  da  investigação  ali
desenvolvida.

Protagonizado  por  Teeteto  e  pelo  Estrangeiro  de  Eleia,  exímio
argumentador e detentor do legado parmênidico, coloca à prova a ontologia
de seu conterrâneo mais ilustre e também leva a um enriquecimento da
hipótese das  formas.  Se o que foi  dito  por  Parmênides  é  levado até  as
últimas  consequências  seria  então  impossível  o  discurso  falso  (logos
pseudés), uma vez que só é possível dizer sobre aquilo que é, e aquilo que
é segundo Parmênides é o ser, e entre suas características do ser está o fato
deste ser verdadeiro. É desta conclusão que os sofistas irão se aproveitar
para alegar a veracidade de tudo o que afirmam, e assim na impossibilidade
do discurso falso poderiam proferir com autoridade seus discursos.
Investigando como é possível a arte destes embusteiros chamados sofistas,
discutem os protagonistas  do diálogo como é possível  o  discurso falso,
uma vez que o sofista fala aquilo que não é. Existiria então o não-ser? Se o
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discurso falso é, que tipo de ser ele seria? Como seria falar em tipos de ser
se a ontologia legada por Parmênides anuncia que tudo aquilo que é, o é do
mesmo modo? É preciso enunciar para sair desta situação que o não-ser de
alguma  maneira  é.  Mas  isto  evidentemente  consistiria  no  chamado
parricídio.

Dentro da concepção parmenídica o não-ser é impossível até mesmo de ser
pensado, no entanto agora tenta-se enuncia-lo, é importante notarmos que
este não-ser sobre o qual conversam o Estrangeiro e Teeteto não se trata
então de um não-ser em sentido absoluto e assim de completa oposição ao
ser, o que seria um completo nada, até mesmo depois da reformulação da
ontologia do eleata isto continua sendo válido. A questão que o discurso
falso é de fato o não-ser, o que passa a possuir, ou seja que passa a ser
realidade, assim o discurso falso está no ser. Assim o não-ser pode ser dito
como  alteridade,  pela  diferença,  quando  se  afirma  que  algo  é,
implicitamente fica afirmado também que ele não é todas as coisas que
não o são. Esta relação dinâmica entre o ser e o não-ser deste modo permite
a predicação e o discurso. 

Universidade Federal de Lavras
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A resposta de Aristóteles: fundamento e funcionamento lógico do 
discurso

Rafael José da Silva
Graduando – Universidade Federal de São Carlos, bolsista Fapesp
Orientadora: Profa. Dra. Marisa da Silva Lopes – UFSCar
E-mail: rafael-j.s@hotmail.com

Depois de caracterizar e defender o Princípio de Não-Contradição (PNC),
Aristóteles  apresenta,  no capítulo 7 do Livro Γ,  o Princípio do Terceiro
Excluído  (PTE),  princípio  próprio  do  discurso  declaratório,  que  se
caracteriza  como  um  enunciado  passível  de  algum  valor  de  verdade.
Examinaremos a concepção de discurso declaratório e mostraremos como a
análise das noções dicotômicas entre afirmação e negação e entre verdade e
falsidade permite ao Estagirita argumentar em favor do PTE e a dissolver o
problema dos enunciados falsos,  um paradoxo sustentado pelos sofistas,
que  concebe  o  discurso  voltado  para  o  parecer  ser,  uma  vez  que  a
linguagem, na concepção sofística, simbolizaria e diz aquilo que aparece a
cada  um  em  cada  circunstância,  suprimindo  qualquer  distinção  entre
verdade e falsidade.
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12 de junho, das 19h00 às 20h30
Comunicações - Mesa 2
História da Filosofia Medieval

Universidade Federal de Lavras
Junho de 2018
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Causa  communis e  similitudo  communis:  a  função  significativa  e
cognoscitiva do universal em Pedro Abelardo

Patrick Luiz Barreto Soares 
Graduando – Universidade Federal de Lavras
Orientado: Prof. Dr. Arthur Klik de Lima – UFLA
E-mail: patrick.soares@filosofia.ufla.br

Diante de uma das maiores discussões do Período Medieval, o problema
dos  universais,  Pedro  Abelardo,  na  obra  “Lógica  para  principiantes”,
propõe uma nova resposta, uma teoria do estatuto. Da definição aristotélica
de  universal  (“quod  de  pluribus  praedicatur”),  o  autor  enxerga  a
possibilidade  de o universal  não ser somente uma coisa material,  como
diziam os pensadores de sua época, mas também um vocábulo. Ao fim de
uma pars destruens, no entanto, o magister pallatinus confere somente as
palavras a função de universal. Surge daí a grande aporia dos universais,
que  Abelardo  é  levado  por  basear-se  nos  fundamentos  da  tradição:  o
universal  como  vocábulo  não  pode  significar  nada  na  natureza,  nem
tampouco produzir alguma intelecção. O autor manifesta-se dizendo “sed
non est ita!”. É necessário rever a tradição, como Boécio, em busca de uma
solução para o impasse: que se baseie a função significativa do universal
em uma causa communis, externa ao sujeito que efetua a predicação entre a
coisa particular e o universal;  e que se funde a cognição numa imagem
construída, a forma communis, união da similitudo communis.
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As concepções  de alma e  as  implicações  do experimento mental  do
homem voador no “Livro da alma” de Avicena

Jonathan Alvarenga
Graduando – Universidade Federal de Lavras, bolsista FAPEMIG
Orientadora: Profa. Dra. Meline Costa Sousa – UFLA
E-mail: jonathanalvarenga09@gmail.com 

Nesta  comunicação,  proponho-me  a  analisar  as  teorias  de  Avicena
presentes na obra “Livro da alma”, mais especificamente no que concerne
à  sua fortuna  crítica  das  concepções  de  alma que possuíra  sua  origem,
provavelmente, do “De Anima” de Aristóteles e do que disso decorre. Na
obra em questão, ele não apenas se limita a reescrever o que fora dito pela
tradição, mas, também, mostra as limitações de tal teoria para conceber a
totalidade  daquilo  que  seria  a  alma,  não  enquanto  em  relação  com  a
matéria,  mas  enquanto  substância  independente.  Para  isso,  Avicena  irá
arguir contra a tradição aristotélica que dizia a alma não como sendo uma
substância  independente,  mas  como uma  substância  enquanto  mantinha
relação com a matéria,  sendo apenas  uma parte  do composto.  Portanto,
estaria a alma entendida para a tradição antes dita na concepção de forma,
visto que é princípio ativo do composto animado e, por conseguinte, sua
perfeição, já que perfaz o composto animado, na medida em que lhe dá sua
determinação na matéria indeterminada. Avicena irá manter tal denotação
acerca da alma,  a  de que ela  é a  perfeição do composto,  porém fará a
ressalva de que estes dizeres sobre ela são apenas enquanto mantêm sua
relação  com  o  corpo,  de  maneira  que  nada  falamos  dela  enquanto
substância independente, ou seja, não mantendo uma relação essencial com
a matéria. Após este primeiro momento, passaremos a uma breve análise
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acerca  do  “Experimento  mental  do  homem  voador”,  na  qual  podemos
vislumbrar  a  alma  como  substância  independente  ao  corpo,  sendo  que
mesmo sem a ciência deste último, conseguimos ter a visão da existência
de uma alma racional, que nos remeteria à nossa essência. Por fim, disso
ainda se segue que, como a alma não possui uma ligação essencial com a
matéria, cabe a nós nos perguntarmos e buscarmos responder de que modo
se daria a união do composto formado por corpo e alma, se isso se daria de
modo essencial ou de modo acidental e, se acaso fosse de modo acidental
que se desse tal ligação, no que isso implicaria para nossa existência e para
depois de nossa existência terrena, após a corrupção material.
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12 de junho, das 21h00 às 22h40
Palestra

Pulsão,  juízo  e  mal-estar:  Vicissitudes  da  razão  no
pensamento de Freud

Profa. Dra. Léa Silveira – Docente do DCH-UFLA
E-mail: lea@dch.ufla.br 

Trata-se de trabalhar alguns sentidos pelos quais o pensamento de Freud se
situa na história da filosofia. Esses sentidos só podem ser articulados de
uma maneira paradoxal, que se organiza em torno do conceito de pulsão na
medida em que nela reside a origem do juízo e ainda na medida em que ela
implica a localização da defesa no cerne da subjetividade que se constitui
numa relação de continuidade e de oposição com relação ao inconsciente,
defesa com a qual Freud desenvolve sua argumentação de que a condição
da vida em cultura implica necessariamente o sentimento do mal-estar.
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13 de junho, das 15h00 às 17h00
Comunicações - Mesa 3
História da Filosofia Moderna e Contemporânea

Universidade Federal de Lavras
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A noção de sujeito cognoscente em Kant e Weber: influências e 
especificidades 

Carolina Stéphanie Rodrigues Gonçalves
Graduanda – Universidade Federal de Alfenas, bolsista 
PIVIC/CNPq/UNIFAL-MG
Orientador: Prof. Dr. Luís Antônio Groppo – UNIFAL-MG
E-mail: crln.stephanie@gmail.com

Objetivos – Busco oferecer uma análise da noção de sujeito cognoscente a
partir  de dois registros epistemológicos: o kantiano e o weberiano. Para
tanto, delineio a primeira destas duas noções - o sujeito transcendental –
sob a perspectiva de Kant (I), a partir das seguintes questões: i) as fontes
do  conhecimento;  ii)  o  papel  desempenhado  pelo  sujeito;  e  iii)  a
demarcação  finita  constitutiva  da  realidade  cognoscível  (fenômenos).
Analisá-las-ei a partir das aparições desta noção na sua própria obra Crítica
da razão pura (1781). Em seguida, passo a analisar como a noção de sujeito
cognoscente  aparece,  sobretudo,  no  ensaio  A  “objetividade”  do
conhecimento  na  ciência  social  e  na  ciência  política,  de  Weber,  (II),
visando mostrá-la sob as seguintes questões: i) o impasse epistemológico
entre  as  noções  de  trabalho  cognitivo  e  empiria;  e  ii)  a  questão  da
subjetividade na estratégia cognitiva weberiana. Metodologia – Este estudo
constitui-se de uma revisão da literatura especializada, no qual realizou-se
uma consulta às próprias obras dos autores – de Kant mobilizamos sua
Introdução à obra Crítica da Razão Pura e de Weber seu ensaio intitulado
A “objetividade” […] –, bem como a artigos científicos, capítulos de livros
e a uma dissertação de mestrado. Resultados – Para o registro kantiano e
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para aquelas correntes que o seguirão, e das quais Weber será herdeiro, a
relação entre conhecimento e operação cognitiva do sujeito será entendida
como a reprodução do objeto cognoscível como algo distinto da realidade
em si.  Eis,  pois,  a  lógica  analítico-discursiva,  derivada  de  Kant  e  que
perpassará todo caminho  específico  que Weber  utilizará  para lidar  com
questões  do  conhecimento.  Neste  sentido,  muito  embora  não
negligenciemos a especificidade assumida pela noção de sujeito no registro
weberiano,  tornar-se-á  visível,  pois,  "[…]  a  influência  das  correntes
neokantianas  enquanto fornecedoras  de um programa de fundamentação
epistemológica para a então nascente Sociologia [..]" (GIGANTE, 2006, p.
12).  Conclusão  –  Concluo  com  uma  breve  análise  das  principais
influências  da  corrente  neokantista  sobre  a  noção  weberiana  de  sujeito
cognoscente e as especificidades apresentadas por esta em relação àquela,
mostrando como as raízes subjetivas, os afetos, sentimentos e valorizações
são, por Weber,  colocados em seu devido lugar,  em relação ao registro
kantiano.  Assim,  o  sujeito  epistêmico  de  Weber  já  não  é  o  sujeito
transcendental de Kant. Sua concepção de sujeito é histórica.

Palavras-chave:  Epistemologias;  Kant;  Sujeito  transcendental;  Weber;
Sujeito histórico.
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O papel do historiador materialista de contar outra história em Walter
Benjamin

Mateus Sabato Romano
Graduando – Universidade Federal de Lavras
Orientador: Prof. Dr. Amaro Fleck – UFLA
E-mail: mateusabato@gmail.com

A presente comunicação irá investigar de que maneira Walter Benjamin,
em suas teses Sobre o Conceito de História, pretende introduzir uma nova
concepção  da  história  que  permite  articular  o  passado  garantindo  um
espaço de ação no presente.

A  análise  benjaminiana  rearticula  o  materialismo  histórico  contra  o
historicismo,  que  apresenta  como  principal  característica  uma  crença
dogmática no progresso, para demarcar a cisão entre desenvolvimento dos
meios  técnicos  e  o  progresso  do  gênero  humano.  Nega-se,  assim,  a
narrativa predominante que pretende contar  a história  universal  como a
única história possível no irresistível encadeamento de eventos e identifica-
se que a origem dessa narrativa não conta com um entendimento superior
de  uma  razão  imanente,  mas  antes  se  trata  da  documentação  dos
vencedores da história e do esquecimento dos vencidos.

É preciso escovar a história a contra-pelo! Em 1940 Walter Benjamin, sob
a sombra da crescente barbárie europeia, nos diz que é inadiável que se
encontre os meios para contar outra história.
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Filosofia Política na Literatura de Ficção Científica: Robert Heinlein e
Carl Schmitt

Aleph Campos da Silveira
Graduando – Universidade Federal de Lavras
Orientador: Prof. Dr. Amaro Fleck – UFLA
E-mail: alephcampos@gmail.com 

A exploração da política na ficção é indiscutivelmente mais antiga que a
definição do próprio gênero. Na literatura e narrativa, leitores são levados a
imaginar  personagens  de  ficção,  criaturas,  tecnologias  ou  até  universos
fantásticos. A capacidade da mente humana de imaginação pode fazer com
que obras de ficção revelem dilemas e questões humanas reais. Algumas
ficções  podem  ser  pensadas  como  uma  espécie  de  experiência  de
pensamento ético: descreve personagens, organizações políticas e sistemas,
seus motivos, suas ações e conseqüências. É nesta luz que alguns filósofos
escolheram várias  formas narrativas  para  ensinar  sua filosofia,  conceito
vindo desde Platão. Em uma das obras de ficção mais conhecidas, Utopia
de Thomas More de 1516, trás uma gama de questões consideradas hoje,
modernas:  estado  de  bem-estar  social,  sistemas  públicos  de  saúde  e
alimentação,  legalização  da  eutanásia  e  até  abolição  de  propriedade
privada, com distribuição igualitária de recursos entre membros na forma
de pensamento proto-socialista “de cada qual, segundo sua capacidade; a
cada qual, segundo suas necessidades”. Foi durante o século XIX que a
literatura de ficção científica deslanchou: A Máquina do Tempo de Herbert
G. Wells trás um recorte exagerado dos conflitos de classes na Inglaterra
pós-industrialização,  tratados  como  uma  forma  extrema  de  Darwismo
Social.  Utopias  (e  distopias)  foram  então  utilizadas  em  diversas  obras
como críticas sociais a organizações políticas modernas: Nós de Yevgeny
Zamyatin,  em  sua  distopia  que  antecede  1984  de  George  Orwell  na
reprodução  de  uma  sociedade  totalitária  maquinizada  onde  todo
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comportamento individual é seguido de acordo com lógicas matemáticas e
equações estabelecida pelo Um Estado. Admirável Mundo Novo de Aldous
Huxley,  trás  discussões  sobre  melhoramento  genético,  uso  de
antidepressivos, condicionamento de classes, fordismo social, entre outros.
O mesmo pode ser visto em diversos temas: anarquismo e capitalismo em
Os  Despossuídos  de  Ursula  K.  Le  Guin;  fascismo  em  O  Homem  do
Castelo Alto de Philip K. Dick; socialismo futurista em Trilogia Marciana
de Kim Stanley  Robinson e  Estrela  Vermelha  de Alexander  Bogdanov.
Sendo um campo amplo de discussão, porque não o desenvolvimento de
um  trabalho  em  paralelo  com  uma  “filosofia  convencional”?  Tropas
Estelares,  de  Robert  A.  Heinlein,  apresenta  um universo  dominado  por
uma elite militar que tomou o poder após o fracasso dos “antigos cientistas
sociais”,  traz conceitos  parecidos,  se não iguais,  aos propostos por Carl
Schmitt,  como  sua  descrença  com  o  liberalismo  cosmpolita  e  ao
parlamentarismo.  Cidadania  e  política  também  podem  ser  apresentadas
paralelemente  na obra de ficção  científica  junto com dualismo “amigo-
inimigo” de O Conceito de Político de Schmitt,  como se vê nesta breve
discussão:  “diga-me a  diferença  moral,  se  houver,  entre  o  cidadão  e  o
civil?” “A diferença está no campo da virtude cívica. Um cidadão aceita a
responsabilidade  pessoal  pela  segurança  do  corpo  político,  do  qual  é
membro, defendendo-o, se necessário, com sua vida. O civil não”. Assim,
visando um estudo comparativo entre a filosofia jurídica de Carl Schmitt e
o universo de Tropas Estelares, gostaria de propor algumas reflexões de
cunho filosófico a partir de uma obra de literatura, trazendo conceitos da
filosofia  política  e direito,  apontando notadamente  para os  conceitos  de
cidadania, juspositivismo e democracia, conforme abordados no ficionista
e no filósofo supracitados.
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13 de junho, das 19h00 às 20h30
Comunicações - Mesa 4
História da Filosofia Contemporânea e 
Psicanálise

Universidade Federal de Lavras
Junho de 2018



VI Semana de Pesquisa na Graduação em Filosofia
Programação e Caderno de Resumos

19

O lugar do conceito de sentimento de culpa em “O Mal-estar na 
Cultura”

Isabela Betina Ferreira
Graduanda – Universidade Federal de Lavras
Orientadora: Profa. Dra. Léa Silveira – UFLA
E-mail: isa_bethina@live.com

Esta pesquisa tem como finalidade analisar o papel da noção de sentimento
de culpa na construção da argumentação que Freud desenvolve na obra “O
mal-estar na cultura”, de 1930. Sendo a renúncia pulsional a responsável
pela condição de mal-estar, Freud a vincula ao sentimento de culpa como
algo que é constitutivo do psiquismo e que possui origem tanto no medo da
autoridade quanto no medo do Supereu. O próprio fato de Freud destacar a
noção de sentimento de culpa como resultado de sua investigação nesta
obra  justifica  sua  centralização  nesse  sentido,  indicando  que  uma
compreensão  adequada  daquilo  que  estabelece  como sendo  o  mal-estar
intrínseco à cultura deve se apoiar neste conceito.
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O papel do supereu na obra o mal-estar da civilização

Ingrid Galboni Silva Bolina
Graduanda – Universidade Federal de Lavras, bolsista PIBLIC
Orientadora: Profa. Dra. Léa Silveira – UFLA
E-mail: ibolina@filosofia.ufla.br 

Na obra O mal-estar da civilização (1930) Freud dirá, ironicamente, que “a
felicidade  não estava  nos  planos  da  criação”.  Usaremos essa  afirmação
como  abertura  para  a  leitura  que  ele  fará  do  padecimento  enquanto
condição para se viver em cultura.  Para tal  empresa,  nos serviremos da
concepção  metapsicológica  de  Supereu,  uma  instância  sádica  que
responderá pela  consciência  de culpa e que será,  no final  das contas,  a
pedra angular social. Passaremos por uma introdução que vincula o mal-
estar a O futuro de uma ilusão (1927) e seguiremos rumo à apresentação do
banquete totêmico encontrado realizada por Freud no livro Totem e tabu
(1913), ocasião em que nos serviremos do terreno necessário para que a
teoria freudiana da cultura floresça. A partir dessas obras, encontraremos
um caminho que  se situará  na  passagem do princípio  do prazer  para o
princípio  de  realidade,  e  vamos  elencar  quais  seriam,  na  perspectiva
freudiana, as consequências dessa passagem do ponto de vista social, assim
como suas conquistas e seus malogros.
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Destinos da mulher a partir do Complexo de Édipo: Um impasse na 
argumentação de Freud sobre a feminilidade

Thaís Mariane Salgado
Graduanda – Universidade Federal de Lavras
Orientadora: Profa. Dra. Léa Silveira – UFLA
E-mail: tsalgado@filosofia.ufla.br 

A partir da análise de um conjunto de textos publicados por Freud entre os
anos de 1923 e 1925 (“A organização genital infantil”, “A dissolução do
complexo  de  Édipo”  e  “Algumas  consequências  psíquicas  da  diferença
anatômica  entre  os  sexos”),  somados  a  um texto  mais  tardio,  de  1931
(“Sobre  a  sexualidade  feminina”),  pretendo  apontar  para  um  possível
problema na argumentação freudiana acerca da feminilidade, derivado de
uma  observação  feita  pelo  próprio  teórico  no  que  tange  o  modo  dos
homens  interagirem  com  as  mulheres.  Segundo  Freud,  a  depreciação
feminina advém do pavor da castração por parte dos homens. Na infância,
constatando a ausência do pênis em seus pares do sexo oposto, os meninos
(já  ameaçados  pela  potencial  perda  do  pênis)  reagem  com  horror  e
desprezo em relação às meninas. O autor não aponta para uma cessação
desta  reação  na  vida  adulta.  Ao  contrário,  sustenta  que  a  castração
ameaçada (no caso da formação dos meninos) e consumada (nas meninas)
é um fator definidor inclusive da vida adulta, em seu aspecto social. Pode-
se considerar,  portanto,  que a compreensão da sexualidade feminina,  na
perspectiva freudiana, trata-se antes de uma tentativa já de saída, segundo o
que  ele  próprio  alega,  carregada  de  horror  e  desprezo?  No  intento  de
encontrar elementos textuais para responder esta questão, buscarei expor,
em um primeiro momento,  como o autor postula os caminhos possíveis
para  a  sexualidade  feminina,  resultante  do  seu  trajeto  circunscrito  no
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complexo de Édipo. Depois, faz-se necessário evidenciar como os homens
são atingidos  por este complexo e por suas consequências  internas,  tais
como  o  pavor  da  castração  e  a  primazia  do  falo.  Após  este  percurso,
apresentarei  a  formulação  de  Freud  no  que  se  refere  ao  complexo  de
castração na constituição do Supereu e como isto reverbera na acepção de
uma  provável  inferioridade  da  mulher  no  âmbito  ético  e  social,  ainda
segundo o autor.
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A construção sócio-histórica da violência contra a mulher segundo 
Simone de Beauvoir

Mariane Avelar Natividade
Graduanda – Universidade Federal de Lavras, bolsista PIBID
Orientadora: Prof. Dr. Emanuele Tredanaro – UFLA
E-mail: marianeavelar1@hotmail.com

Ao longo da história da humanidade, a figura feminina assumiu diferentes
papéis.  No  entanto,  defini-la,  sempre  foi  uma  tarefa  difícil,  mas  ainda
assim, nunca deixou de ser o foco de vários autores e autoras. Simone de
Beauvoir em sua obra “O segundo sexo”,  busca responder essa questão
com  a  pergunta  “O  que  é  a  mulher?”.  Ao  tratar  sobre  esse  assunto,
diferentes  nuances  são  despertadas  a  respeito  daquilo  que  a  autora
considera como uma construção social da figura feminina. Portanto, este
trabalho,  se  baseando  principalmente  na  obra  de  Beauvoir,  tem  como
objetivo  inicial  destacar  algumas  das  principais  características  da
construção daquilo que seria o feminino, para posteriormente relacioná-las
às diversas situações de violência sofridas pelas mulheres. Por fim, será
estabelecida uma crítica a essa construção dicotômica entre os sexos, para
que  alternativas  práticas  e  viáveis  possam  ser  pensadas  diante  da
problemática da violência contra a mulher.

 

Palavras-chaves: feminismo; violência; feminicídio; mulher; 
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13 de junho, das 21h00 às 22h40
Palestra

A dialética em Hegel e Adorno: Continuidade ou ruptura?

Prof. Dr. Amaro de Oliveira Fleck – Docente do DCH-UFLA
E-mail: amaro.fleck@dch.ufla.br 

Na Dialética negativa, Adorno retoma o procedimento dialético hegeliano
ao mesmo tempo em que o transforma. Embora as principais categorias da
dialética  hegeliana  –  contradição,  totalidade,  crítica  imanente,  negação
determinada  –  persistam na  dialética  negativa,  cada  uma delas  passa  a
desempenhar uma função distinta, de modo que a própria dialética deixe de
perseguir a conciliação para tornar-se uma teoria crítica da sociedade.
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14 de junho, das 16h00 às 18h00
Minicurso

As transformações do De anima na Filosofia Medieval

Profa. Dra. Meline Costa Sousa – Docente do DCH-UFLA
E-mail: meline.sousa@dch.ufla.br 

Tendo  em  vista  algumas  distorções  na  compreensão  das  diferentes
interpretações medievais do De anima III.5, o minicurso tem em vista: a)
explorar os percursos editorias e as diferentes traduções dessa passagem
aristotélica  e  b)  analisar  algumas  interpretações  medievais  (Avicena,
Averróis  e  Tomás  de Aquino)  no que  diz  respeito  à  distinção entre  os
intelectos e ao estatuto ontológico do intelecto agente. 
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14 de junho, das 19h00 às 20h30
Comunicações - Mesa 5
História da Filosofia Contemporânea e 
Filosofia da Ciência
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As críticas de Masterman e Shapere ao conceito de paradigma em A 
Estrutura das Revoluções Científicas de Thomas Kuhn

Ana Clarice Rodrigues Costa
Graduanda – Universidade Federal de São João del-Rei
Orientador: Prof. Dr. Gustavo Leal Toledo – UFSJ
E-mail: clahhrodriguescosta@gmail.com 

Nessa comunicação pretendo apresentar a discussão em torno do conceito
de paradigma na obra A Estrutura das Revoluções Científicas (1962) de
Thomas S. Kuhn, a partir de dois críticos: Dudley Shapere e Margareth
Masterman,  que  nos  seus  respectivos  trabalhos  escritos  em  resposta
imediata à publicação da Estrutura apresentam-nos uma análise crítica que
explicita,  por  um lado,  sistematicamente  e  por  outro,  negativamente,  o
modo de aplicação e articulação do conceito nessa obra. Como veremos, o
termo paradigma é empregado de modo polissêmico na Estrutura e pode se
referir a diversas instâncias que estão circunscritas dentro e fora do âmbito
científico.  Dudley Shapere em ensaio homônimo publicado em 1964 irá
duvidar da relevância do uso de tal termo e Margareth Masterman em A
natureza  do paradigma de 1965 nos  apresentará  as diversas nuances  do
vocábulo desde seu ponto de vista, mais científico que filosófico. 
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O problema da indução e a falseabilidade, um diálogo entre Karl 
Popper e a teoria da relatividade especial e geral de Albert Einstein 

Carlos Alberto Eugênio Júnior
Graduando – Universidade Federal de Lavras
Orientador: Prof. Dr. Roney Wagner Viera – UFLA
E-mail: jrcarlosae@gmail.com 

O conceito de falseabilidade, proposto por Popper, está no cerne da maioria
das discussões recorrentes dentro da filosofia da ciência. Esse conceito ainda
encontra  grande  valor  especulativo  e  guarda  em  si  desdobramentos
fundamentais dentro do que hoje entendemos como ciência empírica. A partir
de duas obras de Karl Popper, “Lógica da pesquisa científica” e “Conjecturas
e refutações”, buscaremos evidenciar em qual medida o problema do processo
indutivo  se  caracteriza  como fundamento  para  a  construção  do  critério  de
falseabilidade.  Deste  ponto  de  vista,  abordaremos  a  reflexão  popperiana  a
respeito  da  elaboração  de  enunciados  universais  a  partir  de  enunciados
singulares,  tentando  reconstruir  alguns  argumentos  em  prol  de  uma
interpretação  popperiana  que  entende  a  proposta  do  “Tractatus  Logico-
Philosophicus”  de  Wittgenstein  como  uma  tentativa  positivista  de
demarcação,  e,  se  em  alguma  medida  esta  interpretação  poderia  ser
problemática. A partir dessa reflexão será possível uma nova configuração no
terreno da ciência empírica,  ou seja,  a  elaboração de um critério capaz de
demarcar a ciência empírica frente à metafísica. Com isso compreenderemos
melhor  o  desenvolvimento  desse  problema  e  passaremos  a  vislumbrar  o
conceito  de  falseabilidade,  proposto  por  Popper  como  critério  capaz  de
demarcar a ciência empírica. Contudo, uma questão se apresenta e persiste, de
que forma as ideias fundamentais de Popper se relacionam com o que hoje
chamamos  de  ciência  empírica?  Neste  trabalho  tentaremos  construir  uma
relação, bastante exaltada por Karl Popper, entre a falseabilidade e a “Teoria
da relatividade especial e geral” de Albert Einstein. 
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Método indutivo como sistema de demarcação da ciência

Paulo Eduardo Paiva Ferreira
Graduando – Universidade Federal de São João del-Rei
Orientador: Prof. Dr. Gustavo Leal Toledo – UFSJ
E-mail: pauloe1995@gmail.com 

O principal método utilizado para gerar o tipo de conhecimento científico
desde o inicio da ciência moderna foi o método indutivo. A indução parte
de um numero limitado de observações para chegar a uma generalização
mais  provável,  esta  maneira  de se pensar  é  chamada de “generalização
indutiva”. Este processo da “generalização indutiva”, ou seja, transformar
premissas que trazem o termo “alguns” em conclusões que apresentam o
termo  “todos”,  isto  causa  o  famoso  “problema  da  indução”.

É importante lembrar que o raciocínio indutivo não possui validade lógica
quando  parte  de  proposições  particulares  para  conclusões  universais.
Sabendo destes problemas do raciocínio indutivo, alguns pensadores como
Edmund Russell,  Rudolf  Carnap e  Hans Reichenbach,  trouxeram novas
ferramentas para atualizar o argumento, tendo em vista a uniformidade da
natureza.

Russell propõe pensarmos na seguinte questão: “o Sol nascerá amanhã”,
essa sentença não pode ser garantida apenas pelo fato de que o Sol nasceu
todos os dias desde que temos esta percepção. De acordo com Hume esse é
um  costume  da  humanidade  e  que  não  temos  como  provar,  podemos
apenas suspender o juízo. Para Russel pensar que o sol nascerá amanhã não
é apenas uma crença cega sem fundamento, ela é embasada nas teorias da
física do movimento dos corpos celestes. De acordo com Russell duvidar
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que o sol nascera amanhã é como duvidar que as leis da física ainda irão
estar em vigor amanhã.

Uma das  mais  famosas  reformulações  teóricas  do  método indutivo  é  o
Modelo  Dedutivo-Nomológico  de  Carl  Hempel,  onde  fenômenos  são
aceitos como explicados ao serem reduzidos à dados ou fatos,  em uma
relação  de  causalidade.  Ou  seja,  o  que  se  quer  explicar  é  derivado  do
explicado ou conhecido.
 
Já Rudolph Carnap trabalha com o método de confirmação, partindo de
instancias particulares de uma lei, a cada instancia particular que confirme
essa  lei  aumenta  nossa  confiança  nesta  lei,  desta  maneira  é  possível
trabalhar  com  a  indução  de  maneira  que  ela  confirme,  de  maneira
gradativa, a teoria proposta. 
Esta  apresentação  terá  como  objetivo  apresentar  de  maneira  clara,  o
indutivismo,  sua  importância  para  a  ciência  moderna,  sua  crise,  e  as
tentativas de utiliza-lo como critério de demarcação da ciência.

Palavras-chave: Filosofia analítica; Filosofia da ciência; Lógica; Circulo de
Viena; Problema de demarcação.
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14 de junho, das 21h00 às 22h40
Palestra

O  estudo  de  fontes  e  seus  ganhos  na  pesquisa  da  obra
nietzschiana

Oscar Rocha Santos – GruNie-UFMG
E-mail: filoscar@yahoo.com.br 

A proposta é, primeiramente, apresentar de maneira bastante breve o que
entendo por estudo de fontes, de modo a destacar seus possíveis ganhos
interpretativos no que se refere ao trabalho de pesquisa em filosofia, mais
especificamente  em história  da  filosofia.  Cumprida  esta  primeira  etapa,
apresento em seguida, à guisa de ilustração, duas ocasiões em que o estudo
de fontes se mostrou como um recurso de grande importância em minha
atual  pesquisa  sobre  a  relação  de  Nietzsche  com  a  tradição  moral
utilitarista;  mais  especificamente  (1)  para  determinar  o  real  sentido  da
mudança no tratamento da metafísica entre O Nascimento da Tragédia e
Humano, Demasiado Humano e (2) para determinar como a contraposição
de Nietzsche a Rée (via Helvétius) se coloca também como elemento de
crítica a Kant e Schopenhauer.
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15 de junho, das 16h00 às 18h00
Minicurso

As  transformações  do  De  anima  na  Filosofia  Medieval
(continuação)

Profa. Dra. Meline Costa Sousa – Docente do DCH-UFLA
E-mail: meline.sousa@dch.ufla.br 

Tendo  em  vista  algumas  distorções  na  compreensão  das  diferentes
interpretações medievais do De anima III.5, o minicurso tem em vista: a)
explorar os percursos editorias e as diferentes traduções dessa passagem
aristotélica  e  b)  analisar  algumas  interpretações  medievais  (Avicena,
Averróis  e  Tomás  de  Aquino)  no  que  diz  respeito  à  distinção  entre  os
intelectos e ao estatuto ontológico do intelecto agente. 
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15 de junho, das 19h00 às 20h40
Palestra

Filosofia e pensamento descolonial 

Prof. Dr. Paulo Roberto Margutti Pinto – Prof. titular aposentado da UFMG
E-mail: pmargutti290@gmail.com
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