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A Terra é a quintessência da condição humana, e a natureza 

terrestre, ao que sabemos, pode ser a única no universo capaz 

de proporcionar aos seres humanos um habitat no qual eles 

podem mover-se e respirar sem esforços nem artifício. O 

artifício humano do mundo separa a existência humana de todo 

ambiente meramente animal, mas a vida mesma permanece fora 

desse mundo artificial, e por meio da vida o homem permanece 

ligado a todos os outros organismos vivos. 

 Hannah Arendt, A Condição Humana 
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APRESENTAÇÃO 

É chegado o momento em que abrem-se as portas da Universidade para 

que à Filosofia seja feita ao modo tradicional, através do diálogo. Mais do que 

nunca, é preciso que estejamos entre amigos e colegas conversando sobre os 

problemas que afetam nossas vidas e buscando modos de solucioná-los. O 

papel dos filósofos se torna importante sobretudo em tempos onde a violência 

supera o diálogo, onde a força ameaça a palavra. 

É papel da Universidade proporcionar espaços para que os integrantes 

de sua comunidade possam dialogar e discutir suas teses, como uma das 

etapas para a produção científica e intelectual. Partindo deste princípio, o PET-

Filosofia convida toda à comunidade acadêmica para à décima terceira edição 

do Seminário de Graduação em Filosofia (SEMGRAD), estando representados 

quatro dos cinco cursos de filosofia da Bahia (UFBA, UNEB, UEFS e UESC), 

enriquecendo nossa atividade. 

Temos, como filósofos, a tarefa de lutar contra tudo o que ameaça a 

possibilidade do pensamento livre e do debate democrático, pois, como 

alternativa à violência apostamos no diálogo. E é com este espírito que abrimos 

mais uma edição do SEMGRAD, convidando a todas e a todos que compareçam, 

participem e construam conosco este momento de discussão e debate 

filosófico. 
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PROGRAMAÇÃO 

05 de novembro de 2018 
 

Local 

Auditório da Biblioteca Universitária Isaías Alves na Faculdade de Filsofia 

e Ciências Humanas (UFBA) 
 

Primeiro Bloco 

14h: Declamação de poesia por Lucas Silva (UFBA)  

14h 10min: Palestra de abertura sobre “Pesquisa em Filosofia” com o 

Prof. Dr. André Berten da Université Chatolique de Louvain, Bélgica 
14h 50min: “O caráter racional do phatos segundo a retórica de 

Aristóteles” por Jéssica Cordeiro (UFBA) 

15h 10min: “A felicidade no estoicismo de Sêneca” por Gilmar Júnior 

(UESC) 

15h 30min: Debate 
 

Segundo Bloco 

15h 50min: “Será crença verdadeira justificada condição necessária e 
suficiente para o conhecimento?” por Lucas Bispo e Naiane Basto (UEFS) 

16h 10min: “O dogmatismo do anti-dogamtismo” por André Brandão 

(UFBA) 

16h 30min: Debate 

 

16h 50min: Coffee Break na sala do PET-Filosofia 
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06 de novembro de 2018 
 

Local 

Auditório da Biblioteca Universitária Isaías Alves 
 

Primeiro Bloco 

14h: “ A educação negativa em Rousseau” por Thaís Fragas (UFBA) 

14h 20min: “Dewey, uma educação experimental e democrática” Virgilanio 

Virgilio (UFBA) 

14h 40min: “A voluntariedade da servidão em La Boetie” por Lorena 
Coelho (UNEB) 

15h: Debate 
 

Segundo Bloco 

15h 20min: “Kant x Schoupenhauer: filosofia da Vontade, Fundamento e 

Moralidade” por Clarilton Nunes (UFBA) 

15h 40min: “O Suicídio como afirmação da Vontade em Schoupenhauer” 

por Alex Santos (UFBA) 
16h: “O amor em Arthur Schoupenhauer: um artifício da vontade para 

perpetuar a espécie” por Flávio de Deus (UNEB) 

16h 20min: Debate 

 

16h 40min: Coffee Break na sala do PET-Filosofia 
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07 de novembro de 2018 
 

Local 

Sala de Extensão do Pavilhão Raul Seixas na Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas (UFBA) 
 

Primeiro Bloco 

14h: “ Círculo Eucatastrófico: um novo termo para uma antiga noção em 
Tolkien” por Felipe da Silva (UESC) 

14h 20min: “O pensamento situado – reflexões sobra a filosofia no espaço 

da história” por Isadora Bove (UFBA) 

14h 40min: “Dialética da razãoe crítica à racionalidade instrumental  na 

filosofia da teoria crítica dos anos 40” por Jeferson Nicácio (UFBA) 

15h: Debate 
 

Segundo Bloco 

15h 20min: “Uma feminilidade de braços fortes” por Alexandre Silva 

(UFBA) 

15h 40min: “A importância da interseccionalidade no movimento 

sufragista feminino na obra de Angela Davis” por Paulo Freire (UFBA) 

16h: “Feridas e traumas no conto Di Lixão de Conceição Evaristo” por 
Douglas Sacramento 

16h 20min: Debate 

 

16h 40min: Coffee Break na sala do PET-Filosofia 
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08 de novembro de 2018 
 

Local 

Auditório do Centro de Pesquisas em Humanidades (CRH) na Faculdade 

de Filosofia e Ciências Humanas (UFBA) 
 

Primeiro Bloco 

14h: “A produção de uma Ética através da filosofia Camusiana” por Carlos 
Assis 

14h 20min: “Liberdade e Má-fé em Jean-Paul Sartre” por Filipe Silva 

(UNEB)  

14h 40min: “A Empatia e a Ética na fenomenologia de Edith Stein” por 

Rafael Vitorio (UNEB) 

15h: Debate 
 

Segundo Bloco 

15h 20min: “A Escrita de Si: uma prática de Liberdade” por Joõ Gordiano 

(UFBA) 

15h 40min: “A ética do Cuidado de Si: uma abertura para um „Pensamento 

radical‟ e uma possibilidade para o „Re-encantamento‟ do mundo” por 

Bethânia Souza (UFBA) 
16h: “A questão do mito em Nietzsche: o apolíneo-dionisíaco” por Rui 

Mascarenhas (UFBA) 

16h 20min: Debate 

 

16h 40min: Coffee Break na sala do PET-Filosofia 
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RESUMOS 

Salvador, 05 de novembro de 2018 
 

“O caráter racional do pathos segundo a Retórica de Aristóteles” 

por Jéssica Cordeiro (UFBA) 
A pesquisa em desenvolvimento parte da investigação do conceito de pathos 
(emoção/paixão) na Retórica aristotélica. Pretende-se com esse estudo 

compreender a função das emoções na arte retórica e as especificações que 

esse conceito adquire no corpo da teoria desenvolvida por Aristóteles, 
sobretudo no que se refere à perspectiva racional que lhe é atribuída. O livro II 

da Retórica fundamenta a evidência de que há uma intencionalidade lógica no 

papel das emoções e que, portanto, há uma dimensão cognitiva que as envolve. 

Convém alcançarmos o que constitui essa racionalidade e de que modo ela se 

relaciona com a ética aristotélica. Para isso é necessário, inicialmente, situar o 
conceito de pathos no campo da arte retórica aristotélica, ondeeste compõe, 

junto com o ethos (caráter) e o logos (discurso), uma das três provas – 

artísticas – da retórica. 

 

Palavras-chaves:Emoção; Retórica; Crença. 
 
 

“A felicidade no estoicismo de Sêneca” por Gilmar Júnior (UESC) 
A problemática da felicidade (eudaimonia), é uma das mais duradouras e 

importantes questões dos vinte e cinco séculos da história do pensamento 

filosófico. No período clássico, foi objeto da reflexão de filósofos como 

Sócrates, Platão e Aristóteles que à atrelavam à vida política. Com o fim do 
período clássico, da democracia e com o advento da tirania que se instaurou no 

mundo grego e em diversos territórios após as conquistas territoriais e a 



 

14 | S E M G R A D  X I I I  

 

morte de Alexandre Magno, a felicidade tornou-se o tema principal das escolas 

filosóficas posteriores, a saber, das escolas helenísticas. Com estas escolas a 

problemática da felicidade adquiriu um caráter mais individual, fundamentada 

na tranquilidade da alma, fruto da liberdade interior do indivíduo frente as 

intempéries da existência neste hostil e novo mundo no qual vivia o homem 
grego.  Dentre essas escolas, uma das mais importantes foi a escola estoica. 

Fundada por Zenão de Cício (333/332 a.C); com um sistema filosófico 

estruturado em três áreas de investigação, a física, a lógica e a ética, esta 

doutrina filosófica historicamente divide-se em três períodos, a antiga Estoá, a 

média Estoá e a nova Estoá; Período do qual fez parte o filósofo romano Lúcio 
Anneu Sêneca. Concentrando as suas investigações principalmente no campo 

da ética estoica, como fizeram também os filósofos do mesmo período, Epicteto 

e Marco Aurério, Sêneca trouxe uma inovação ao trazer um ecletismo a moral 

desta escola, admitindo alguns princípios de outas escolas como, por exemplo, 

o epicurismo e o cinismo, todavia, sem jamais deixar de seguir os preceitos dos 
seus mestres estoicos. Em sua concepção de felicidade, expressa no seu 

tratado moral Da vida Feliz (De vitta beata,) Sêneca afirma que este estado de 

alma só poderia ser alcançado pelo homem que vivesse segundo a moral, 

segundo a virtude. Para ele, viver de modo moral ou virtuoso, vida típica do 

homem sábio, consistiria em não se deixar dominar pelas paixões, uma vez que 
estas conduzem o homem ao vício e perturbariam a alma e em não se 

perturbar diante dos acontecimentos ou das fatalidades que o destino nos 

imporiam.  Para ele, o homem feliz seria aquele que viveria na reta prática do 

bem agir moral fundamentada na reflexão e no uso excelente da essência 

própria do homem, a sua razão, a única que poderia colocá-lo em uma posição 

de invulnerabilidade frente aos golpes da sorte e do destino, essência racional 
humana cujo uso excelente aprimoraria o próprio ser do homem e o colocaria 

em um estado de imperturbabilidade da alma (aphatía). 

 

Palavras-chave: Estoicismo, Virtude, Felicidade. 
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“Será crença verdadeira justificada condição necessária e 

suficiente para o conhecimento?” por Lucas Bispo e Naiane 

Bastos (UEFS) 
O presente texto tem como tema a concepção tripartida do conhecimento e seu 
objetivo é apresentar e discutir considerações gerais e introdutórias acerca de 

dois tópicos sobre o mesmo. Primeiro a respeito do que seria a concepção 

tripartida do conhecimento, suas características e implicações, como crença 

verdadeira e justificada, que encontra sua raiz no contexto da obra platônica, 

mais especificamente no Teeteto, e que foi amplamente aceita e discutida na 

história da filosofia. Em segundo lugar, em relação ao chamado Problema de 
Gettier, apresentado em seu artigo intitulado “Is Justified True Belief Know 

ledge?” no qual este autor propõe contra-exemplos que, a seu ver, mostram 

que pode haver casos em que o sujeito possui crença verdadeira justificada 

sem que isso se constitua como conhecimento, o que provaria a insuficiência 

da definição tripartida. Para tanto, foram utilizadas não somente as obras já 
citadas, mas também destacada literatura historiográfica e de comentário em 

filosofia. 

 

Palavras-chave: Conceito; Conhecimento; Gettier. 
 
 

“O dogmatismo do anti-dogmatismo” por André Brandão (UFBA) 
Ao acompanharmos com atenção os debates acadêmicos sobre o ceticismo, 

podemos de fato extrair lições cruciais para uma boa produção filosófica. 

Nosso intento aqui, contudo, é analisar o surgimento de possíveis deslizes 

no próprio anti-dogmatismo, quando este se converte em dogma. Assim, 

trataremos sobre como o combate a ideias inadequadas acabou por usar de 
maneira rígida a suspensão do juízo, tornada prescrição apriori, e o 

cotejamento entre posições contrárias, produtor de nivelamentos 

relativistas. A partir de filósofos como Marx, Gramsci e Lukács, 

defenderemos critérios entendidos como os mais plausíveis para a pesquisa 

de nosso tempo, como o caráter materialista, histórico e aproximativo da 
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ciência, de forma que o tipo de postura cética assumida por nós não nos 

imobilize, mas sim que nos torne pesquisadores mais rigorosos e menos 

angustiados com as pressões do dogma. 

 

Palavras-chave: Ceticismo; Marxismo; Conhecimento; Dogma. 
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Salvador, 06 de novembro de 2018 
 

 

“A educação negativa em Rousseau” por Thaís Fragas (UFBA) 
A educação negativa, ou "méthodenégative", é a tentativa de preservar na 

criança, o máximo possível, o seu estado natural. Ou seja, de evitar, através do 
exercício da liberdade e do cuidado com as informações prestadas à criança, 

que se desenvolva em seu coração os vícioseas paixões, e, em seu espirito, os 

erros. De forma que, deve-se levar em conta o início de sua vida, pois é nesse 

momento que a educação começa, e as ideias de império e de servidão são 

formadas. Para tanto, a criança deve entender que tudo aquilo que lhe pesa 

negativamente é externo a ela, que seu ser é natural e bom, tem poucas 
necessidades e não vive em comparação. Antes de se pensar grande e forte, na 

infância, deve aprender uma única ideia moral: a de não fazer mal a ninguém. 

Aprendizado, esse, que não lhe é maléfico, por não fugir de seus sentimentos 

naturais: a justiça e a piedade. Dessa forma o processo educacional (do método 

negativo) envolve, em Rousseau, tanto questões da linguagem e da natureza 
humana, como da moral. Sendo, portanto, da relação entre estes e a educação 

negativa que será abordado nessa comunicação. 

 

Palavras-chaves:Rousseau. Educação Negativa. Linguagem. 
 
 

“Dewey, uma educação experimental e democrática” por Virgilano 

Virgilio (UFBA) 
Uma das funções da instituição educacional, segundo Dewey, é "contrabalançar 

os vários elementos do ambiente social tendo em vista proporcionar a cada 

indivíduo oportunidade para fugir às limitações do grupo social em que 

nasceu", ou seja, ampliar o horizonte de cada educando, capacitando-o para 
bem exercer o seu papel na sociedade que está inserido. Em outras palavras, a 

educação é vista como forma de socialização do indivíduo e tem uma função 

social bastante definida. Para Dewey, "educação é o instrumento da 
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continuidade social da vida" e deve ser baseada em mais liberdade para o 

educando e uma experiência de qualidade, que o leve a "conhecer mais fatos, a 

entreter mais ideias e a melhor e mais organizado arranjo desses fatos e 

ideias." Entretanto, a implantação deste tipo de filosofia de educação implica 

em uma mudança radical dos métodos de ensino e uma reeducação dos 
educadores, de modo que estes deixem de lado os padrões e regras adquiridos 

nas escolas tradicionais. O educador deve "ter sempre em vista estes dois 

pontos: primeiro, que o problema surja das condições da experiência presente 

e esteja dentro da capacidade dos estudantes; e, segundo, que seja tal que 

desperte no aprendiz uma busca ativa por informação e por novas ideias." 
Considerando tais concepções, o que aqui se propõe é apresentar um esboço 

do que seria a filosofia de educação para Dewey, tendo como referências 

básicas, notadamente, as obras Democracia e Educação e Experiência e 

Educação. 

 
Palavras chave: educação, experiência, democracia. 
 
 

“A voluntariedade da servidão em La Boétie” por Lorena Coelho 

(UNEB) 
Publicado por seu amigo próximo, Michel de Montaigne, após sua morte, O 
discurso da servidão voluntária  é a grande obra de Étienne de La Boétie. Nela o 

filósofo se debruça a explicar os mecanismos da dominação, e como apenas um 

único individuo, sem nenhuma característica sobre-humana, é capaz de 
dominar nações inteiras. Tendo a obra supracitada como base, o presente 

trabalho tem como objetivo, primeiramente, apresentar as reflexões de La 

Boétie a respeito da voluntariedade da servidão e a irracionalidade da 

submissão de muitos a um, e discorrer sobre os três motivos que favorecem a 

manutenção do poder de um tirano: a tradição, a superstição e a organização 

estrutural dos sistemas de poder. 
 

Palavras-chave: Servidão; Voluntariedade; Poder. 
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“Kant x Schopenhauer: Filosofia da Vontade, fundamento e 

moralidade” por Clarilton Nunes (UFBA) 
Kant postula a liberdade como conceito chave para a compreensão da 

autonomia da vontade e sua condição de possibilidade. Se a liberdade é definir 

um conceito de ação em que sua causa seja atribuída ao uso puro-prático da 

razão, então esclarecer o conceito de vontade através dos princípios da 

metafisica kantiana torna-se indispensável para o desenvolvimento dessa ideia. 
Nada obstante, a exposição de um cenário crítico sob a luz do filósofo pós-

kantiano Arthur Schopenhauer, que na sua obra “sobre o fundamento da moral” 

apresenta um exame da filosofia moral kantiana, sobretudo da sua 

fundamentação. Schopenhauer tece duras críticas ao fundamento moral 

kantiano, como também reconhece a importância das novidades filosófica posta 
por Kant. As criticas ao fundamento moral kantiano de Schopenhauer nos serve 

como antítese nesse debate sobre a fundamentação da moralidade. E, por fim, 

as considerações atuais acerca do problema que surge naturalmente ao se 

perguntar pela motivação moral genuína e a sua fundamentação. 

 
Palavras-chave:Ética; Moral; Fundamento; Vontade; Liberdade; Dever. 

 
 

 

“O Suicídio como afirmação da Vontade em Schopenhauer” por 

Alex dos Santos (UFBA) 
O presente trabalho tem como objetivo investigar o fenômeno do suicídio 

dentro da filosofia schopenhauriana e entender o seu pensamento pessimista 

que julga como inútil e insensato o ato suicida. Para isso, se faz necessário 

compreender a sua metafísica da Vontade. Pretendo apresentar, de forma 
objetiva, estes conceitos contidos na obra principal de Schopenhauer e citar 

alguns de seus comentadores para mostrar o porquê ele argumenta sobre a 

ideia de que o suicídio seria um ato de afirmação da vida, e não uma negação.  
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Palavras chaves: Suicidio – Schopenhauer. 
 

 

“O amor em Arthur Schopenhauer: um artifício da vontade para 

perpetuar a espécie” por Flávio de Deus (UNEB) 
Muitas vezes encarado como uma meta ou superação que salva ou guia o 
significado de nossa vida, o amor sempre foi um dos temas mais recorrentes e 

idealizados na história do ocidente. Durante séculos ouviram-se narrativas que 

conjecturavam um amor absoluto, que destinavam o homem ao encontro ou 

busca de uma alma gêmea que ordenaria o sentido de sua existência. Com o 

decorrer da história as concepções metafísicas de mundo e as grandes 
narrativas foram sendo desacreditadas, provocando o surgimento de novas 

formas de pensar e negar qualquer alusão a idealismos românticos. Podendo 

também ser incluído a este movimento, Schopenhauer desenvolveu uma 

concepção naturalista de amor que, apesar de ainda estar submetida a uma 

força metafísica, foge dos moldes idealistas. Em uma realidade dual, em que 
sua essência, a Vontade, é uma força cega e irracional que se manifesta em 

todos os seres, Schopenhauer nos apresenta uma percepção do amor que, 

longe de ideais românticos, é considerado unicamente como um artificio da 

espécie para perpetuar na existência. Visando isto, esta comunicação tem 

como objetivo apresentar a noção de amor que o filosofo expõe no capitulo 44, 

intitulado Metafísica do amor sexual, dos suplementos d‟O mundo como vontade 
e como representação; analisar as premissas naturalistas que o mesmo usa 

para sustentam sua teoria e, por fim, como sua visão de amor conecta-se com 

sua filosofia da Vontade. 
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Salvador, 07 de novembro de 2018 
 
 

“Círculo Eucatastrófico: um novo termo para uma antiga noção em 

Tolkien” por Felipe da Silva (UESC) 
A teoria estética tolkieniana acerca dos contos de fadas é até hoje uma das 
maiores contribuições para o gênero crescente da literatura fantástica, senão 

a maior delas. Em seu ensaio intitulado Sobre Contos de Fadas publicado em 

1947, J. R. R. Tolkien expõe as bases fundamentais necessárias para a criação e 

classificação de tais histórias, dando sua própria resposta às perguntas: O que 

são contos de fadas? Qual a sua origem? E qual sua utilidade? Este trabalho 
objetiva, entretanto, examinar apenas um dos conceitos-chave presentes na 

teoria exposta no referido ensaio: o conceito de Eucatástrofe, e uni-lo à noção 

de circularidade hermenêutica, propondo enfim como novo conceito o Círculo 
Eucatastrófico, enquanto procedimento geral de compreensão dos diversos 

eventos ficcionais no contexto da literatura fantástica. Ao avaliar qual o valor e 

função intrínsecos dos contos de fadas, enquanto literatura propriamente (e 
talvez unicamente) voltada a adultos, Tolkien considera quatro fatores 

essenciais que para ele distinguem (e fundamentam) a literatura fantástica das 

outras artes literárias, são eles: Fantasia, Recuperação, Escape e Consolo. Tais 

conceitos têm importância na medida em que dão sentido à própria atividade 

fantasiosa, no sentido literário, servindo como princípios gerais para a 
construção e compreensão de todo e qualquer conto de fadas, incluindo o 

próprio universo ficcional desenvolvido por Tolkien. Ao delimitar o conceito de 

Eucatástrofe dentro as fronteiras de uma circularidade hermenêutica, 

enquanto Círculo Eucatastrófico, expandimos então as possibilidades da 

compreensão do último dos fatores fixados por Tolkien, o Consolo. É na 
compreensão dos pequenos finais-felizes em particular que podemos ter um 

melhor entendimento do seu papel no todo do universo ficcional, e no 

entendimento geral de um evento eucatastrófico maior podemos captar o valor 

total dos eventos particulares que levam a ele. 
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Palavras-chave: Círculo Hermenêutico, Eucatástrofe, Círculo Eucatastrófico, 

Tolkien. 
 

 

“O pensamento situado – reflexões sobre a filosofia no espaço da 

história” por Isadora Bove (UFBA) 
Perceber é um ato que leva a consciência para além de si, num plano existente 

entre o tempo e o espaço, ao mesmo tempo que fá-la revelar-se a si mesma 

através de um corpo que se situa no mundo. Na linha da fenomenologia, 
pensamos com ajuda de textos de Merleau-Ponty sobre a profundidade das 

imagens que se apresentam na experiência, sua capacidade de desvendar a 

visão num jogo constante de presença e ausência, sensação e senciência, 

historicidade de signos e sentidos. A dimensão do acontecimento evidência 

problemas ligados à sensibilidade, às operações práticas e teóricas humanas e 
ao estatuto de suas elaborações possíveis. Tomando a perspectiva de uma 

filosofia da história que dialoga com uma que é também do espírito, o 

movimento constante que o lugar comum dos corpos encarna, sua matéria de 

transformação e permanência, a ação possível dentre seres e coisas 

existentes, dão voz à expressão de uma gênese da razão em meio à vida 
corrente e à ação e política. A filosofia não pode se furtar de pensar 

engajadamente o espaço em que se apresenta e as dimensões que nele se 

inscrevem, onde acham suporte as distâncias entre a subjetividade e a 

objetividade, a memória e a imaginação, o corpo e a cultura, vinculadas num 

plano de ordenações contingentes, mas reais, eficientes, aparelhadas. É nesse 
lugar condicionado pela movência que se situam sabedoria e ignorância, 

verdade e erro, justiça e injustiça, e outras relações ligadas pela consciência 

que silenciosamente as planteia numa totalidade complexa. Ali, vida e 

pensamento conjugam-se nos eventos e atitudes do presente, influenciados 

pelas rememorações do passado e pelas possibilidades do futuro, pessoais ou 

coletivos. História e verdade têm por condição o comprometimento com uma 
dimensão comum acessada sob perspectivas plurais, e guardam em suas 

narrativas uma referência necessária ao real e manifesto. A tarefa filosófica 
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que urge, desde então, parece tornar-se assimilável apenas através de uma 

prática radical de pensamento, que se permita ser e ser transformada com os 

acontecimentos, que permita sua crítica reinventora, sua ruptura e o 

realinhamento do juízo no solo do mundo. Neste âmbito de encontros singulares 

e sobrevôos do entendimento, onde o ser humano habita e adquire sua 
identidade, onde cria e manipula seus inventos, o espaço da indeterminação e 

liberdade parece abrir-se enquanto lugar propício à expressão, 

experimentação e amadurecimento de um contato, pelo viés da ação. Neste 

lugar em que se faz a história, onde entram em curso passado e futuro, 

entrelaçam-se os atos de sentido e insurgem novos significados e modos de 
compreender e fazer o mundo. O reconhecimento do real e seus valores nas 

dinâmicas temporais, já presentificadas, assinala a densidade das interações 

humanas com esse espaço multívoco de aparições e ocultamentos, bem como a 

fertilidade e necessidade de seu cultivo no tempo, que continuamente se 

desdobra e transmuta, vivo. 
 
 

“Dialética da razão e crítica à racionalidade instrumental na 

filosofia da teoria crítica dos anos 40” por Jeferson Nicácio 

(UFBA) 
A dimensão do acontecimento evidencia problemas ligados à sensibilidade, às 
operações práticas e teóricas humanas e ao estatuto conhecimento possível. 

Perceber é um ato que leva a consciência para além de si, num plano existente 

entre o tempo e o espaço, ao mesmo tempo que fá-la revelar-se a si mesma 

através de um corpo que se situa no mundo. A profundidade das imagens que 

se apresentam fenomenicamente na experiência desvendam a visão num jogo 
constante de presença e ausência, sensação e senciência, historicidade de 

signos e sentidos. Desde essa perspectiva, o movimento constante que o lugar 

comum dos corpos encarna, sua matéria de transformação e permanência, a 

ação possível dentre seres e coisas existentes, dão voz à expressão de uma 

gênese da razão em meio à vida corrente. A filosofia não pode se furtar de 

pensar engajadamente o espaço em que se apresenta e as dimensões que nele 
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se inscrevem, onde acham suporte as distâncias entre a identidade e a 

alteridade, a memória e a imaginação, o corpo e a cultura, vinculadas num 

plano de ordenações contingentes. É nesse lugar condicionado pela movência 

que se manifestam sabedoria e ignorância, verdade e erro, signo e significado, 

e outras relações ligadas pela consciência que silenciosamente as planteia 
numa totalidade complexa. Ali, vida e pensamento conjugam-se nos eventos e 

atitudes do presente, influenciados pelas rememorações do passado e pelas 

possibilidades do futuro, pessoais ou coletivos. História e verdade têm por 

condição o comprometimento com uma dimensão comum acessada sob 

perspectivas plurais, e requerem um certo apelo aos fatos em suas narrativas. 
Mas que compreensão de mundo e de nós mesmxs poderá se instituir a partir 

de tais apreensões, virtuais e concretas, da realidade? A tarefa filosófica que 

urge, desde então, torna-se assimilável apenas através de uma prática radical 

de pensamento, que se permita transformar com os acontecimentos, que 

permita sua crítica reinventora, sua ruptura e realinhamento no solo do mundo. 
Neste âmbito de encontros singulares e sobrevoos, onde o ser humano habita e 

adquire sua identidade, onde cria e manipula seus inventos, o espaço da 

indeterminação e liberdade parece abrir-se enquanto lugar propício à 

expressão, experimentação e amadurecimento de um contato. Neste lugar onde 

entram em curso passado e futuro, entrelaçam-se os atos de sentido e 
insurgem novos significados e modos de entender e fazer o mundo. O 

reconhecimento do real nas dinâmicas temporais, já presentificadas, assinala a 

densidade das interações humanas com esse espaço multívoco de aparições e 

ocultamentos, bem como a fertilidade e necessidade de seu cultivo no tempo, 

que continuamente se desdobra e transmuta, em todas as direções. 
 

 

“Uma feminilidade de braços fortes” por Alexandre Silva (UFBA) 
O presente trabalho tem como objetivo expor duas descrições de mulher que 

aparecem sobretudo no capítulo primeiro, “O legado da escravidão: 
Parâmetros para uma nova condição da mulher”, da obra Mulheres, Raça e 
Classe de Angela Davis, e em seguida contrapô-las. Neste capítulo a autora 
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deixa bastante claro a oposição entre a “Ideologia da feminilidade” e a mulher 

escrava real, mostra que aquela feminilidade frágil, materna e afável é um ideal 

sobretudo branco e que quando se trata da mulher escrava o cenário muda. 

Buscarei explorar os conflitos entre as duas visões de mulher através de 

exemplos trazidos pela filósofa, mostrando como a “Ideologia” definitivamente 
é discrepante em relação à realidade. Em seguida defenderei que esta 

“Ideologia” não só é falsa como também cumpre o papel de subordinar a 

mulher escrava, para isso usarei de um trecho do discurso de S. Truth (que 

aparece no terceiro capítulo, o “Classe e raça no início da campanha pelos 

direitos das mulheres”) como evidência em defesa desta tese. 
 

Palavras-chave: Racismo, Escravidão, Mulher, Ideologia. 
 

 

“A importância da interseccionalidade no movimento sufragista 

feminino na obra de Angela Davis” por Paulo Freire (UFBA) 
O seguinte trabalho tem o objetivo de ensaiar acerca da importância da 

interseccionalidade entre gênero, raça e classe no movimento sufragista 

feminino na obra de Angela Davis; a autora faz, em Mulheres, Raça e Classe, 
uma análise a partir da história da escravidão e da Guerra Civil nos Estados 

Unidos, mostrando os problemas da “supremacia”, tanto dos brancos que 

escravizaram o povo negro, quanto da burguesia que se aproveitava da classe 

operaria com o surgimento das indústrias, quanto dos homens em relação às 

mulheres. Analisaremos como Davis mostra a importância de se vê as lutas 
como uma “união” e de se vê como tudo está relacionado; a importância da 

interseccionalidade entre gênero, raça e classe, mostrando de forma dialética 

como é necessário enxergar essas lutas como um conjunto e não como uma 

hierarquia. Esse trabalho também visa compreender o caráter de análise ética 

da visão da autora acerca das construções dos discursos e das ações de 

alguns dos “personagens” principais do ponto de vista de construção das bases 
do movimento sufragista feminino; por fim, uma análise do ponto de vista 

ontológico do significado de “Ser-Mulher” e de como a construção de caráter 
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dos discursos de Soujouner Truth e de Elizabeth Cady Stanton nos dão pontos 

de vistas diferentes dessa construção, enquanto um discurso é pautado na 

“conveniência”, de modo que fica ambíguo, o outro nos leva a refletir e a 

questionar de que mulher que se está falando, permitindo então, uma análise 

mais fiel da filosofia da Davis, englobando questões de gênero, raça e classe de 
maneira interseccional no mesmo discurso.   

Palavras-chave: Interseccionalidade. Gênero. Raça. Classe.  Ontologia. 
 

 

“Feridas e traumas no conto Di lixão de Conceição Evaristo” por 

Douglas Sacramento (UFBA) 
Frantz Fanon, em Peles negras mascaras brancas (2008), ao relatar sobre os 

problemas psíquicos resultante do racismo estrutural existente na sociedade, 

revelando ao leitor essa problemática, de uma necessidade e de uma análise 

especifica para analisar um negro, pois houve outrora, um mecanismo 

discursivo de um negro que não sofre de mazelas psíquicas e intensificado com 
a história da psicanalise sempre voltada para o homem e a mulher branco com 

seus complexos de Édipo, correspondente a teoria. Conceição Evaristo ao 

narrar no conto Di Lixão, presente no livro de contos Olhos d‟água (2014), os 

minutos finais da vida de um jovem, negro e periférico – morador de rua – por 

uma dor de dente, evidenciando na narrativa um retorno ao passado e toda 

uma ferida que supera a ferida dental de que sofre o protagonista, ou seja, há 
um ferimento – um trauma – psíquico, sintomatizado nesse corpo marginal. 

Portanto, há em Conceição Evaristo uma ruptura de um estereótipo de cunho 

hegemônico e uma potência na construção psicológica desse personagem, 

demostrando toda a força da ideia de escrever com a vivência de uma 

coletividade, uma escrevivência, alcunhado pela própria autora em trabalhas 
acadêmicas anteriores. Assim, o trabalho tem como intuito de analisar como as 

feridas e traumas, presente no conto, perpassam as páginas e retratam uma 

coletividade, marcada pelo mito do negro forte, trazendo a teoria de mitos da 

Neusa dos Santos, em Tornar-se negro, e como há uma ruptura nessa mesma 

caracterização e questionamentos aos discursos racistas presente na 
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estrutura da sociedade, munido de referências bibliográficas da literatura e da 

psicanalise oriunda de Freud e Lacan, mas relida e questionada por Neusa dos 

Santos e Franz Fanon. 

 

Palavra-chave: Escrevivência; Feridas; Traumas. 
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Salvador, 08 de novembro de 2018 
 
 

“A produção de uma Ética através da filosofia Camusiana” por 

Carlos Assis (UFBA) 
A presente pesquisa tem como objetivo a investigação da possível existência de 

uma ética, na obra do filósofo franco-argelino Albert Camus, através das 

chaves conceituais do absurdo, da revolta, e do limite, relacionadas à questão 

do suicídio. Tais conceitos serão explorados através das obras: “A queda”; “O 
homem revoltado”; e “O mito de Sísifo”, dado o diálogo existente entre essas 

três obras, podendo haver uma ética do absurdo resultante desse diálogo. 

 

Palavras-chaves: Absurdo; Revolta; Limite; Suicídio; Ética. 
 
 

“Liberdade e Má-fé em Jean-Paul Sartre” por Filipe Silva (UNEB) 
Para Sartre, o homem é o único ente cuja existência antecede a essência, e 

exatamente por não possuir nenhum plano ou modelo que o condene a seguir 
um molde específico, o homem se encontra condenado à liberdade de escolher 

o que será. Uma das possíveis implicações da condenação do homem a 

liberdade é a angustia que a responsabilidade de suas escolhas pode provocar, 

sendo a má-fé um dos caminhos de fuga da noção de liberdade. A má-fé ocorre 

através da negação de si, por si mesmo. A má-fé é um ponto da realidade 
humana, onde aquele que engana e que é enganado são os mesmos sujeitos. 

Tendo como subsidio a transcrição da palestra O existencialismo é um 
humanismo; e o segundo capítulo da primeira parte da obra O Ser e o Nada, 
intitulado A ma-fé, pretende-se apresentar a concepção de Sartre a cerca da 

condenação a liberdade, a angustia que esta mesma provoca e como a má-fé é 
um subterfugio da responsabilidade provocada pela liberdade. 

 

Palavras-chaves: Liberdade, Angústia, Má-fé, Sartre, O ser e o Nada. 
 



 

29 | S E M G R A D  X I I I  

 

“A Empatia e a Ética na fenomenologia de Edith Stein” por Rafael 

Vitorio (UNEB) 
O objetivo deste estudo é a apresentação e descrição do tema da empatia, 

proposto por Edith Stein como um problema. Este tema, tão caro à 

fenomenologia, foi sistematizado por Stein à luz das questões trazidas pelo seu 
orientador Edmund Husserl. A filósofa conseguiu abordar o tema de modo tão 

peculiar em sua tese de doutorado que acabou por influenciar o próprio 

Husserl em seu estudo sobre a Empatia. Segundo Saviani (2014), Edith não 

analisa a empatia em si, mas por contraposição a outros atos da consciência 

pura, ou seja, diz primeiro o que a Empatia não é para depois elucidar o que ela 
é. A empatia é objeto desta pesquisa como fundamento para a abordagem de 

perspectivas éticas nas relações humanas. Sendo assim, tal como o método 

fenomenológico steiniano, não abordaremos a empatia como um mero conceito, 

evitando transformá-la num sentido pejorativamente idealista. A principal 

intenção é trabalhar o problema tal como se mostra puramente à consciência, 
ou seja, colher a essência dessa experiência humana inegável. Em uma relação 

intersubjetiva, a empatia ou intropatia é o modo como os seres humanos 

podem perceber as vivências alheias, um “perceber”, um “dar-se conta” 

fenomenológico e uma vivência sui generis, na qual se colhe o sentido da 

mesma. Não é percepção interna ou externa, nem simpatia, nem cossentir, 
unipatia, representação ou conceito, imitação, associação ou inferência por 

analogia, nem ato da vontade. Edith não define a empatia, ela a descreve, ou 

melhor, a clarea em sua essência, como algo a ser notado pelo sujeito.  Edith 

Stein trabalha este tema perpassando reflexões psicológicas, antropológicas, 

teológicas, éticas e políticas sem deixar a corrente da fenomenologia. Como 
pessoa e intelectual, Stein viveu este dilema filosófico, seu estudo era base das 

suas próprias inquietações, ela que foi uma mulher alemã judia em um período 

caótico e problemático, diante dessas marcas pessoais da filósofa. Com a 

investigação do sentido essencial  dos atos empáticos, o seu pensamento tem 

uma originalidade também no campo ético, ao qual é desejo desta pesquisa 
relacionar ao tema da Empatia. Stein nos apresenta uma empatia não baseada 
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na emoção ou no sentimento (ela fará uma investigação do caráter emocional 

dos sentimentos empatizados), mas na própria concepção de experiência que é 

compreensiva, comprovada, cognitiva e uma ética não normativa, não 

fundamentada na razão, mas sim no respeito ao Outro, à pessoa humana, ao 

Outro que se apresenta diante de mim, portanto fenomenologicamente. 

 
 

“A escrita de si: uma prática de liberdade” por João Damião 

Gordiano (UFBA) 
O trabalho em questão tem o objetivo de compreender o que significa a noção 

de escrita de si, que na obra de Michel Foucault corresponde à fase empenhada 

em tratar do que ficou conhecido, em geral, como cuidado de si mesmo. Lida 

enquanto técnica, ou seja, na qualidade de prática definida pela regularidade e 
pela reflexividade, a escrita de si seria capaz de amadurecer, no sujeito, uma 

ética do desprendimento de si próprio como meio de autoelaboração contínua. 

Para tanto, busca-se averiguar o que o filósofo entende por sujeito, pelas 

relações de poder nas quais este se insere, e de que modo essa prática pode 

servi-lo de socorro, em face da possibilidade de um cenário em que, nos 
processos de subjetivação, isto é, no decurso que de alguma maneira o forma 

como tal, ele seja acriticamente dominado e governado. 

 

Palavras-chave: relações de poder, sujeito, escrita de si. 
 
 

“A ética do Cuidado de Si: uma abertura para um „Pensamento 

radical‟ e uma  possibilidade para o  „Re – encantamento‟ do 

Mundo” por Bethânia Souza (UFBA) 
Neste trabalho busco explicitar a partir do olhar crítico do filósofo Michael 

Focault, bastante importante no debate sobre o processo da racionalização 

moderna, as práticas de si como uma possibilidade de “Re-encantamento do 

mundo” frente ao desencantamento do mundo. Desta maneira, suponho que, o 

cuidado de si proposto pelo filósofo em seus escritos maduros, convida-nos – 
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tendo em vista, que esta é uma proposta para uma ética formal -  a busca de 

práticas de si que possam constituir-se enquanto resistência ao processo de 

dominação, cuidado com  relação aos jogos de verdades que nos inserimos e 

pelos quais somos formados. A minha inferência é que o "cuidado de si" 

através das "práticas de si",  seria possibilitado a partir  do processo de 
abertura para outras experiências de dizer-se sujeito; por outros modos de 

subjetivação. Uma abertura para outra experiência do pensamento com o real; 

um modo crítico e profundo. Foucault clama por um sujeito ativo. Conquanto, a 

dimensão ética aqui abordada, não pretende apartar-se do mundo público, ao 

contrário, Michael Foucault retifica que o cuidado de si implica, 
necessariamente, o cuidado para com o(s) outro(s). Por fim, as práticas de si 

podem, também, apresentar-se como uma potencialidade para o “ Re-

encantamento do mundo”. 

 

Palavras chaves: Foucault, ética, cuidado de si, subjetivação, práticas de si, 
Desencantamento. 

 

 

“Aquestão do mito em Nietzsche: o apolíneo-dionisíaco” por Rui 

Mascarenhas (UFBA) 
Segundo Nietzsche, o mito apolíneo-dionisíaco “condensa” e expressa um 

importante acervo de conteúdo epistemológico e metafísico no campo da 
filosofia. Compreender o mito nietzschiano nos ajuda a esclarecer não só o 

sentido, mais também o valor que a religião, a ciência e as artes tiveram na 

formação cultural de nossa sociedade. Na religião, o mito é fundamento, modelo 

de valor supremo, tutelar: explana ao homem os feitos a serem conquistados 

dia a dia como garantia de vida; nas ciências se torna um princípio epistêmico, 
paradigma de um conteúdo exemplar, orientador, de caráter universal; 

enquanto nas artes, preserva o contexto de uma reflexão antropológica 

remanescente, com um sentido claramente ordenado, sob o jugo de um tempo-

espaço oportuno, conectado com o que há de mais íntimo e profundo na 



 

32 | S E M G R A D  X I I I  

 

natureza do homem. Nietzsche assim determina a sua própria viragem 

conceitual e filosófica. Assume passar a própria razão a limpo depurando nela 

o que há de mais significativo e representado, tudo aquilo que foi estabelecido 

por força de convenções. Cumpre-se, nesse trabalho, apresentar à genealogia 

dessa representação conceitual, opondo duas potências míticas, 
representantes de valores supremos: uma com a força resistente de um signo 

sólido que se estabelece (o apolíneo); a outra com o ímpeto irresistível de uma 

força contrária que visa destruir, recriar (dionisíaco).  

 

Palavras-Chave: Nietzsche; mito; apolíneo-dionisíaco; cultura; mitologia. 
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