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ADRIANA VERÍSSIMO SERRÃO 
Universidade de Lisboa / Centro de Filosofia da UL 

Perspectivas actuais em Filosofia da Paisagem 
Perdidas as categorias englobantes, como Gea, Physis, Cosmos, Mundo, que sustentavam as cosmovisões clássicas, a 

Paisagem foi chamada – desde o ensaio Philosophie der Landschaft publicado por Georg Simmel em 1913 – a preencher 
esse hiato conceptual e a nomear a unidade do mundo ou, pelo menos, fracções de mundo onde ainda se manifesta o 

pulsar da natureza.  

A natureza inscrita no mundo da vida aparece-nos na diversidade das suas manifestações e dos seus seres concretos; é 
singularizada e feita de conjuntos integrados; nela, a superfície visível que nos atrai enquanto objecto de contemplação, 

admiração ou reverência traz à manifestação a dimensão profunda da Vida, por outras palavras, do fundamento de todas 
as coisas. 

A Filosofia da Paisagem não tem deixado de acentuar a potencialidade acolhente desta categoria numa época da história 

onde o conflito entre Natureza e Civilização ganhou proporções assustadoras. Além da componente estética – com raízes 
no Iluminismo e Romantismo – acresceu-lhe a componente ontológica, como dimensão do ser, e ética, sendo que a relação 

com a Paisagem impõe, ou deve impor, limites ao exercício do agir humano.  
 

Adriana Veríssimo Serrão. Professora Associada com Agregação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Tem desenvolvido a sua 
investigação nas áreas da Estética e da Antropologia Filosófica, e em temas de Estética da Natureza e Filosofia da Paisagem. Foi investigadora-responsável 
do projecto “Filosofia e Arquitectura da Paisagem” (PTDC/FIL/100565/2008), 2010-2013 (http://filarqpais.fl.ul.pt), entre cujas actividades se contam a Con-
ferência Internacional Paisagens em Transição / Transition Landscapes (Lisboa, Outubro de 2011) (http://paisagens-em-transicao.fl.ul.pt), sessões regulares 
do Seminário Permanente, a organização dos livros: Filosofia da Paisagem. Uma Antologia; Filosofia e Arquitectura da Paisagem. Um Manual; Filosofia e 
Arquitectura da Paisagem. Intenções, e a autoria de Filosofia da Paisagem. Estudos (todos publicados pelo Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 
entre 2011 e 2013). adrianaserrao@fl.ul.pt 

 
 

ALICE PINHEIRO WALLA 
University College, Cork, Irlanda 

Kant e Direitos Territoriais 
Este artigo analisa a posição de Kant sobre os direitos dos Estados e grupos não-estatais em relação ao território e a idéia 
de que os direitos à terra são um requisito necessário da razão puramente prática. O artigo defende a tese de que os 

direitos territoriais são importantes porque fornecem uma melhor condição (relativamente omnilateral) para a quantificação 

de aquisição, uma das principais funções que a condição de justiça distributiva deve executar. Direitos territoriais devem ser 
respeitados apesar de seu caráter provisório na teoria de Kant, porque realizam as medidas transitórias necessárias no 

sentido de uma condição de justiça cosmopolita ou global. O artigo conclui que a teoria de Kant oferece uma alternativa 
importante para as teorias contemporâneas de direitos territoriais em oferta tais como as teorias lockeanas, nacionalistas e 

outras teorias ditas “Kantianas”.  
 

Alice Pinheiro Walla é docente em filosofia na University College Cork, Irlanda. Suas áreas de especialização são a filosofia prática de Immanuel Kant, 
História da Filosofia, Filosofia Moral e Filosofia Política. Ela recebeu seu doutorado na University of St. Andrews, na Escócia em 2012. Sua dissertação de 
doutorado explora o papel do conceito de felicidade na teoria moral, legal e política de Immanuel Kant. 
 

 
ANA FALCATO 
Alexander von Humboldt-Stiftung / Johannes Gutenberg Universität- Mainz 

Fantasmas de Realismo na obra de J. M. Coetzee 
Com um estilo sóbrio e minimalista, o trabalho literário de J. M. Coetzee é um espaço criativo onde diferentes identidades 

literárias são constantemente baralhadas e uma perigosa sobreposição de alter-egos - em nome próprio - é 
sistematicamente ensaiada. Ao mesmo tempo (e talvez no mesmo movimento), diferentes tácticas metodológicas são 

testadas. Pensando sobre todas estas nuances, filósofos contemporâneos a trabalhar sobre a obra do escritor Sul-Africano 
têm descrito o seu trabalho como “realista-modernista”. Nesta apresentação, começo por discutir uma obra específica de 

Coetzee (Diário de um Mau Ano) – focando sobretudo a estranha técnica gráfica da tripartição da página em três vozes 

literárias e a respectiva relação com a ideia de “pensamento ético de substituição” –, confrontando-a com a sua obra como 
um tod o. Num segundo momento, apresento um modelo filosófico para explicar o seu “realismo modernista” e termino 

trançando o impacto desse modelo filosófico sobre a própria filosofia que o apresenta. 
 

 

ANTÓNIO MANUEL ROCHA MARTINS 

Centro de Filosofia da UL 

Guilherme de Moerbeke, a Política de Aristóteles e as origens do vocabulário político moderno  

O conjunto da obra de Aristóteles tornou-se conhecido no Ocidente latino através das traduções que foram sendo 

realizadas nos séculos XII e XIII (Aristoteles Latinus). 

https://webmail.ul.pt/owa/redir.aspx?C=2428ac2c26e047679d7b0e70076e828f&URL=http%3a%2f%2ffilarqpais.fl.ul.pt%2f
https://webmail.ul.pt/owa/redir.aspx?C=2428ac2c26e047679d7b0e70076e828f&URL=http%3a%2f%2fpaisagens-em-transicao.fl.ul.pt%2f
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O século XIII representa um tempo de radicais novidades. A teoria política medieval pôde produzir bases para novas 
autonomias, apesar da condenação oficial de 1277. É Guilherme de Moerbeke quem, ao traduzir a Política, de modo mais 

imediato e complexivo introduz esses elementos de autonomia, propondo novas referências e novos conceitos acerca do 
poder, do político e da liberdade, que sempre figuram como pensamento matricial nos debates posteriores.  

Sinal de estarmos perante uma obra responsável por mudanças no pensar e no agir de então – logo após a tradução de 

Moerbeke – são os inúmeros comentários e tratados políticos de inspiração no Estagirita (basta lembrar que foi sobre essa 
tradução que trabalharam autores como Alberto Magno, Tomás de Aquino, Duns Escoto, Ockham e Marsílio de Pádua).  

O objetivo principal desta comunicação é identificar e examinar como uma nova concepção medieval do Político depende 
de Aristóteles e do aristotelismo político tal como ele foi debatido durante a Idade Média e na transição para a Idade 

Moderna.  
 

António Rocha Martins é Doutor em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Membro e Investigador do Centro de Filosofia da 
Universidade de Lisboa, da Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (SIEPM), da Fédération Internationale des Instituts d’Études 
Médiévales (FIDEM), da American Association of Philosophy Teachers (AAPT), International Society of Neoplatonic Studies (ISNS) e da Sociedade 
Portuguesa de Filosofia Medieval. Tem participado em projectos de investigação: “A Questão de Deus. História e Crítica”; Receções do Neoplatonismo na 
História do Pensamento “Europeu”; “O Ensino / Aprendizagem da Filosofia”; “Corpus Lusitanorum de Pace: a contribuição portuguesa para a Escola 
Peninsular da Paz, séculos XV a XVII. Algumas publicações: «Imago Dei. Imago mundi. Notas sobre o conceito de imagem na Idade Média», in José 
Quaresma (org.), Representação: Fonte Inesgotável de Polémica e Práxis. Transversalidade na Investigação em Artes Visuais, Filosofia, Dramaturgia e 
Direito, CIEBA-FBAUL / CFUL / LESA, Lisboa, 2013, pp. 143-161; «Origens teológicas do conceito moderno de soberania», in Luís Manuel A. Bernardo et alii 
(coord.), Representações da República, Edições Húmus, Famalicão, 2013, pp. 349-359; «Deus absconditus. O paradoxo de uma ciência mística em Alberto 
Magno super dionysii mysticam theologiam», Homenagem a Leonel Ribeiro dos Santos, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2014, pp. 
291-297. 

 

 
ANTÓNIO PEDRO MESQUITA 
Universidade de Lisboa / Centro de Filosofia da UL 

Traduzir Aristóteles ao Português 
António Pedro Mesquita é Professor  da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e atualmente Diretor do Centro de Filosofia da Universidade de 
Lisboa. Como investigador desta unidade de Investigação tem sido o coordenador do projeto de tradução portuguesa das Obras Completas de Aristóteles, 
cuja publicação está em curso. Embora a sua princiap área de investigação seja  a Filosofia Antiga, tem-se dedicado também ao pensamento filosófico e 
político português dos séculos XVIII, XIX e XX. De entre os estudos que publicou sobre esyes temas, destacam-se: Homem, Sociedade e Comunidade 
Política: O Pensamento Filosófico de Marias Aires (Lisboa, 1998); O Pensamento Político Português no Século XIX: Uma Síntese Histórico-crítica 
(Lisboa,2006); Liberalismo, Democracia e o Contrário. Um Século de Pensamento Político em Portugal (Lisboa, 2006); Salazar na História Política do seu 
Tempo. Um estudo Ideográfico sobre o Perfil Doutrinário do Regime Salazarista (Lisboa, 2007); Ensaios Sergianos e outros Estudos convergentes, Lisboa, 
2013). Sobre o pensamento antigo publicou: Platão e o Problema da Existência (Lisboa, 2003); Varia Antiqua. Estudos de Filosofia Antiga (2011). 

 
 

CARLOS JOÃO N. CORREIA 
Universidade de Lisboa / Centro de Filosofia da UL 

O pensamento indiano e a filosofia ocidental 
Carlos João Correia. É Professor associado da Universidade de Lisboa. Doutorou-s eem Filosofia Contemporânea (1993) pela mesma Universidade. Áreas 
de especialização: Filosofia da Religião, Filosofia da Arte, Filosofia Clássica Indiana, Problema da Identidade Pessoal. Autor de Ricoeur e a Expressão 
Simbólica do Sentido (1999), Mitos e Narrativas. Ensaios sobre a Experiência do Mal (2003), A Religião e o Sentido da Vida (2011); A religião e o ateísmo 
contemporâneo (2009); Sentimento de Si e Identidade Pessoal (2012), entre outras obras. É diretor da revista eletrónica philosophy@lisbon. 

 

 

CATARINA BELO 

The American University in Cairo (Egypt) e Centro de Filosofia da UL 

Averróis e a conceção da Retórica 

A retórica desempenha um papel central na obra de Averróis (1126-1198). Por um lado, Averróis estuda esta disciplina na 

medida em que se apresenta na obra de Aristóteles. Neste sentido, Averróis compôs dois comentários à Retórica de 

Aristóteles, um pequeno comentário e um comentário médio, seguindo de um modo geral o pensamento de Aristóteles 
sobre esta matéria. 

Por outro lado, e enquanto filósofo islâmico, a retórica adquire na obra de Averróis um papel mais específico, relacionado 
com a sociedade medieval islâmica em que vivia. A definição de retórica e da classe de pessoas que usa a retórica adquire 

assim características muito próprias na sua obra, em particular em O Discurso Decisivo. 
Esta comunicação tem como objectivo explicitar esses dois aspectos da retórica na obra e no pensamento de Averróis.  
 

Catarina Belo é atualmente professora associada de Filosofia na Universidade Americana no Cairo (Egipto). Formou-se em Filosofia pela Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa em 1997. Em 2000 terminou a licenciatura em Árabe e Estudos Islâmicos pela Universidade de Londres (School of Oriental 
and African Studies). Após o doutoramento em Filosofia Islâmica (Universidade de Oxford, 2004) foi investigadora na Alemanha (Universidade de Colónia, 
Instituto Martin Buber de Estudos Judaicos, 2004-2005). Especializou-se em filosofia medieval islâmica, tendo escrito igualmente sobre a teologia islâmica 
medieval e sobre a relação entre a filosofia e a religião em Averróis e Hegel.Traduziu para o português, a partir do árabe, com introdução e notas, no 
âmbito do projeto de tradução para o português da Obra Completa de Aristóteles, o pseudo-aristotélico Teologia de Aristóteles (Lisboa:INCM/CFUL,2010), e 
de Averróis, igualmente a partir do árabe, o Discurso decisivo sobre a harmonia entre a religião e a filosofia (Lisboa:INCM, 2006). Principais publicações: 
Chance and Determinism in Avicenna and Averroes (Leiden: Brill, 2007); O essencial sobre Averróis (Lisboa:INCM,2007); Existence, Cause, Essence. Essays 
in Islamic Philosophy and Theology (Lisboa: CFUL, 2012); Averroes and Hegel on Philosophy and Religion (Farnham:Ashgate,2013).  
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DIRK-MICHAEL HENNRICH 
Centro de Filosofia da UL 

Ética e Política em Aristóteles e a sua Atualidade 

A conjunção intima entre ética e política na filosofia práctica de Aristóteles e o seu peso profundo na cultura ocidental é 

iniludível. O início e o fim da ‘Ética a Nicômaco’ como também o início da ‘Politica’ oferecem, apesar de vários outros 
trechos das obras de Aristóteles, vários argumentos sobre a relação entre ética e política dignos de ser considerados até na 

actualidade. É fundamental questionar continuamente o equilíbrio entre ética e política, como também é necessário superar 
uma certa noção da política para tornar possível a dimensão ética entre os seres. Enfim: como será possível repensar, a 

partir de Aristóteles, o significado e valor da relação entre ética e política hoje? Bibliografia: Aristóteles, ‘Ética a Nicómaco’ e 

‘Política’ / Joachim Ritter (1967) ‘Politik und Ethik in der praktischen Philosophie des Aristoteles’ / Olivier Marchart (2010), 
‘Die politische Differenz’. 
 

Dirk-Michael Hennrich is Postdoctoral Fellow of the Calouste Gulbenkian Fundation. He finished his PhD in 2014 at the University of Lisbon with a grant 
from the Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) and holds a Master in Philosophy, Modern German Literature and History from the University of 
Basel/Switzerland (2003). He is an integrated member of the Centre of Philosophy of the University of Lisbon, foreign collaborator of the CISC (PUC-São 
Paulo), collaborator of the Centre for Studies in Portuguese Thought (CEPP) from the Catholic University of Porto and member of the Instituto de Filosofia 
Luso-Brasileira (IFLB). His main fields of research are Philosophy of Landscape, Media Philosophy, German Idealism, Early German Romanticism and 
Philosophy in Portugal and Brasil. 

 
 

ELISABETE DE SOUSA 
Centro de Filosofia da UL 

Caminhos do estético em Kierkegaard 
Pensar o estético em Kierkegaard – que não é o mesmo que admitir e discutir a dimensão estética da sua obra – 
permanece uma questão controversa. Na presente comunicação, começaremos por apresentar o que, quanto à dimensão 

estética da obra do autor, é, entre várias correntes da recepção kierkegaardiana, reconhecido como consensual, mas 
enfrentado, contudo, como problemático segundo a hermenêutica do pensamento do filósofo proposta por essas mesmas 

correntes. Demonstraremos em seguida como esta situação resulta de uma visão redutora, por parte de um número 

significativo de críticos, do que é a categoria do estético em Kierkegaard. 
 

Elisabete M. de Sousa (PhD 2006) é investigadora do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. Pertence à linha de investigação de Filosofia da 
Acção e dos Valores, onde trabalha com José Miranda Justo na equipa do Seminário Permanente de Estudos Kierkegaardianos. Desde 2008, a equipa tem 
publicado vários títulos do autor em traduções críticas a partir do original dinamarquês e divulgado o pensamento de Kierkegaard a nível nacional e 
internacional, desenvolvendo a sua investigação na defesa da complementaridade do estético, do ético e do religioso na obra do autor. O trabalho realizado 
pode ser acedido em www.kierkegaard.centrodefilosofia.com. 
 
 

ELISABETTA BASSO LORINI 
Technische Universität Berlin 

Psychopathologie, psychiatrie et pouvoir psychiatrique : le parcours de Michel Foucault de 1954 à 
1974 
Tout au long des années cinquante Foucault s’intéresse à la psychologie et à la psychopathologie existentielle et, en 1954 – 

outre à la publication de sa célèbre Introduction à Le rêve et l’existence de Ludwig Binswanger – il tient un cours à 

l’Université de Lille sur le psychiatre suisse. Vingt ans plus tard, dans son cours au Collège de France sur Le pouvoir 
psychiatrique (1973-74), le philosophe revient sur les savoirs psychologiques en recentrant son analyse de la « folie » sur le 

« dispositif de pouvoir » comme instance de production des pratiques discursives constituant le domaine de la psychiatrie. 
En général, les historiens de la philosophie considèrent l’intérêt du jeune Foucault pour la psychiatrie phénoménologique 

comme tout à fait marginal par rapport à cette tournure rigoureusement anti-anthropologique que la recherche du 

philosophe assume en partie déjà dès le début des années soixante, à l’époque de la parution de Folie et déraison (1961). 
Notre contribution vise à présenter les diverses positions théoriques assumées par Foucault de 1954 à 1974 face à la 

psychiatrie, en s’interrogeant notamment sur les rapports qu’il serait possible d’identifier entre les premières études 
foucaldiennes sur la psychopathologie phénoménologique, et la généalogie du pouvoir psychiatrique développée dans les 

années soixante-dix. 
 

Elisabetta Basso Lorini - Docteure en philosophie (Paris-1 Sorbonne) et ancienne boursière de la Fondation A. v. Humboldt à la Technische Universität de 
Berlin. Membre associée du Caphés (Centre d’Archives de Philosophie, d’Histoire et d’Édition des Sciences, UMS 3610, CNRS-ENS, Paris) et de l’École 
Française de Daseinsanalyse. 

 

 
FERNANDO M. F. SILVA 
Centro de Filosofia da UL 

A «Philosophie der Philosophie»: sobre pensar filosófico e auto-compreensão do Eu nos «Fichte-
Studien» de Novalis 

http://www.kierkegaard.centrodefilosofia.com/
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No início da sua produção filosófica, no Outono de 1795, o poeta Novalis coligiu uma longa série de anotações 
fragmentárias sobre a doutrina da ciência de Fichte, hoje recolhidas sob a ampla designação «Fichte-Studien». De entre os 

muitos, e não pouco importantes temas aí tratados, todos versando a filosofia fichteana, um interessa-nos especialmente: o 
tratamento do tema da Filosofia no seio de um complexo problemático maior – o da auto-compreensão do Eu –, e mais 

especificamente, o uso da própria gadanha da Filosofia para o fazer, bem como as alterações a que a própria filosofia tem 

de se sujeitar no processo e repercussão disto na compreensão de si próprio do Eu. Assim, o seguinte ensaio propõe-se 
não só mostrar como, para Novalis, a filosofia é o natural pensar do homem, mas também e sobretudo mostrar como para 

além disto, é a própria filosofia, com o decorrer do seu pensamento sobre si própria, que necessariamente molda o curso 
da compreensão de si próprio do Eu: quer tendo com o Eu uma origem comum, e assim nascendo com ele, lançando-o 

para o mundo e portanto cindindo a união originária consigo próprio em que ele de outro modo sempre se encontraria, 

quer, por isso mesmo, afirmando-se como carência deste, ou como algo por que o Eu, e a própria filosofia têm de passar 
no seu curso para que possam experienciar a perda, e almejar à recuperação dessa origem: no fundo, a noção de filosofia 

como um mal necessário (Schelling), ou como expiação de um pecado originário (Hegel). 
 

Fernando M. F. Silva é Mestre em Estudos Germanísticos pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa com uma tese sobre Hölderlin e tem em 
conclusão a tese de doutoramento sobre a formação filosófica do jovem Novalis. Ocupa-se em especial da relação entre Filosofia e Poesia/Literatura na 
cultura alemã da última década do século XVIII e tem participado em seminários e colóquios internacionais e publicado estudos sobre pensadores e autores 
alemães do Classicismo, Romantismo e Idealismo (Hölderlin, Friedrich Schlegel, Novalis, Kant, Reinhold, Fichte, Schelling, Hegel), tendo também traduzido 
obras e peças de alguns deles.  

 

 
FILIPA A. AFONSO 
Universidade de Lisboa / Centro de Filosofia da UL 
A metafísica  da luz de Boaventura de Bagnoregio 

Da luz que sumamente se difunde à resplandecência que reverte o sentido descendente da iluminação e a reconduz à sua 
origem luzente, desenha Boaventura um círculo luminoso no qual se coordena e ritma toda a sua metafísica. Com efeito, a 

partir da semântica da luz, traça o autor do século XIII um mapa conceptual coeso e fecundo, capaz de congregar numa 

unidade estruturante e de diferenciar nas suas especificidades as três regiões ônticas que se concertam na sua 
mundividência: Deus, o homem e o mundo. Nestas três instâncias entrever-se-á, então, não apenas uma hierarquia 

perfeitamente estratificada, segundo distintas expressões de luz, mas ainda um dinamismo omnipresente que as abraça e 
inter-relaciona, e que bem se deixa pensar à luz da vigorosa actividade inerente à natureza luminosa. 
 

Filipa Afonso é Professora Auxiliar Convidada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde tem leccionado as disciplinas de “Filosofia 
Medieval”, “Neoplatonismo Antigo e Medieval”, “Interferências das artes” e “Temas e Técnicas da Filosofia”. É doutorada em Filosofia pela Universidade de 
Lisboa, tendo defendido uma tese intitulada “Figuras da Luz. Uma leitura estética da metafísica de São Boaventura”. Desenvolve, actualmente, um projecto 
de pós-doutoramento sobre a Ontologia das Ideias de João Escoto Eriúgena. É membro do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, da Sociedade 
Portuguesa de Filosofia Medieval, da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa, da International Society for Neoplatonic Studies e da Société 
Internationale des Études de Philosophie Médiévale, tendo participado em diversos projectos de investigação, tais como “A Questão de Deus. História e 
Crítica” (coordenado por Maria Leonor Lamas de Oliveira Xavier e financiado pela FCT), e “Literarische Filmpraxis” (coordenado por Dagmar von Hoff e 
financiado pelo DAAD). Tem publicado artigos e apresentado comunicações em Portugal e no estrangeiro (Yale University, Universität Heidelberg e 
Universität Mainz) sobre a filosofia de Boaventura, do Pseudo-Dionísio, e ainda sobre Estética Contemporânea e Medieval. 

 

 

GUALTIERO LORINI 
Centro de Filosofia da UL 

Kant e Hegel sobre a função do Estado na promoção da Moralidade 
Uma das questões mais actuais desenvolvidas no Idealismo alemão surge a partir da pergunta: pode o Estado ser um 

promotor da moralidade? Para responder a esta pergunta, é necessário em primeiro lugar clarificar a relação entre direito e 

ética, uma questão que no Idealismo alemão tem sida frequentemente abordada a partir da filosofia da história. Nesse 
sentido se tentou determinar se e em que medida a evolução da humanidade corresponde ao desenvolvimento da Razão, 

para poder em seguida estudar a relação entre o Estado, como um produto da humanidade, e o comportamento dos seres 
humanos individuais. Kant e Hegel são os dois resultados antitéticos desta reflexão. O segundo, de fato, imputa ao primeiro 

o não ter desenvolvido o direito na sua forma mais peculiar, ou seja, como o campo privilegiado de aplicação da ética. A 
Moralität kantiana é baseada em um indivíduo que não precisa de uma sociedade civil ou de um Estado como 

totalidade ética para determinar-se. Mesmo na filosofia kantiana da história, na qual o direito é a disciplina básica, a ética é 

sempre cuidadosamente distinguida dele. Ao contrário, a Sittlichkeit hegeliana caracteriza-se pela ideia de que não existe 
um direito natural entre a ética e o direito positivo, ou seja que os princípios morais não são baseadas em um Factum 

insondável como a lei moral, mas são, em vez disso, uma construção social que segue o movimento dialéctico. Então a 
Sittlichkeit só pode levar ao cumprimento do que já está potencialmente presente no direito positivo e na Moralität. Esta 

comunicação visa a mostrar como na base da crítica de Hegel a Kant há uma necessidade  lógica e sistemática de repensar 

o conhecimento no âmbito de uma totalidade. Esta exigência, no entanto, já estava claramente presente em Kant, que 
tentou satisfazê-la através de um modelo arquitetônico. 
Kant e Hegel sul ruolo dello Stato nella promozione della Moralità 
Uno dei temi più attuali sviluppati dall’Idealismo tedesco nasce dalla questione: può lo Stato farsi promotore della moralità? Per rispondere a questa 
domanda è necessario anzitutto chiarire la relazione fra diritto ed etica, una questione che nell’Idealismo tedesco è stata spesso affrontata a partire dalla 
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filosofia della storia. Si è cioè tentato di stabilire se e in che misura l’evoluzione dell’umanità corrisponda allo sviluppo della Ragione, per interrogarsi 
successivamente sulla relazione fra lo Stato, come prodotto del genere umano, e i comportamenti dei singoli essere umani. Kant e Hegel rappresentano i 
due esiti antitetici di questa riflessione. Il secondo imputa infatti al primo di non aver sviluppato il diritto nella sua accezione più peculiare, vale a dire come 
ambito privilegiato di applicazione dell’etica. La Moralität kantiana è infatti incentrata su di un individuo che non ha bisogno di una società civile o di uno 
Stato come totalità etica per determinarsi. Anche nella filosofia della storia kantiana, in cui il diritto è la disciplina cardine, l’etica viene sempre accuratamente 
distinta da esso. Di contro, la Sittlichkeit hegeliana è caratterizzata dall’idea che non sussista alcun diritto naturale fra l’etica e il diritto positivo, vale a dire 
che i principi morali non siano fondati su di Factum insondabile come la legge morale, ma siano una costruzione sociale che segue il movimento dialettico. Di 
conseguenza la Sittlichkeit non può che portare a piena realizzazione ciò che è già potenzialmente insito nel diritto positivo e nella Moralität. Il presente 
contributo intende mostrare come alla base della critica hegeliana a Kant vi sia l’esigenza logico-sistematica di ripensare la conoscenza all’interno di una 
totalità. Questa esigenza tuttavia era già ben presente a Kant, il quale tentò di soddisfarla perseguendo un modello architettonico. 
 

Gualtiero Lorini recebeu seu PhD em 2010 em ambas as Universidades de Salento e Paris IV Sorbonne. Ele foi pesquisador visitante no Thomas-Institut 
da “Universität zu Köln” (2008-2009) e na Herzog-August Bibliothek, Wolfenbüttel (2009). Em 2012/2013, foi DAAD-Post-doc-Stipendiat no 
“Innovationszentrum Wissensforschung” da “Technische Universität Berlin”. Desde 2014 é pesquisador do “Centro de Filosofia” da Universidade de Lisboa. 
Ele é membro da “Sociedade Italiana de Estudos Kantianos”. Sua principal área de pesquisa é o Idealismo Alemão, com particular destaque para a história 
dos conceitos e das fontes. 
 

 
JOÃO ANTONIO DE MORAES 
UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas – SP, Brasil 

Filosofia da Informação: uma Filosofia para os dias atuais 
É comum a referência à nossa época como “Sociedade da Informação”. Este tipo de rótulo decorre, por exemplo, de 

influências históricas presentes em vários âmbitos, com maior ênfase, no sociológico, científico e cultural (FLORIDI, 2005, 
2008). Tais influências podem ser ilustradas com: (1) a massificação dos computadores pessoais; (2) o impacto dos 

computadores nas pesquisas científicas; e (3) o surgimento de novas formas de experienciar o mundo. O cenário 
constituido pelos acontecimentos indicados teve como um de seus motivadores a ocorrência de uma virada informacional 

na décda de 1950, inclusive na Filosofia (ADAMS, 2003). A repercussão desta virada durante a segunda metade do século 
XX influenciou tanto o âmbito acadêmico-filosófico, quanto o âmbito social em geral. O primeiro evidenciado pelo grande 

número de trabalhos filosófico-científicos desenvolvidos em torno do conceito de informação. Quanto ao âmbito social, o 

desenvolvimento dos estudos da teoria da informação promoveu o avanço tecnológico que vivenciamos atualmente e que 
tem gerado novos tipos de problemas, em especial, relativos à relação acção/tecnologia/ambiente. Conforme 

argumentaremos, estaria surgindo uma nova forma de compreensão do mundo, dos seres e da relação com eles. Em 
virtude de tais influências, e do avanço da “Sociedade da Informação”, discutiremos a tese de Floridi 

(2002,2009,2011,2014) segundo a qual se faz relevante uma Filosofia da Informação. Para tanto, analisaremos os 

pressupostos centrais dessa nova área da Filosofia e problemas centrais que compõem sua agenda de investigação. 
Buscaremos, assim, colaborar para a compreensão de novos rumos da pesquisa filosófica na “Sociedade da Informação”. 
 

João Antonio de Moraes é Licenciado (2010), Bacharel (2011) e Mestre (2012) em Filosofia pela UNESP/Marília. O título de mestre foi obtido com a 
defesa da Dissertação intitulada “Implicações éticas da ‘virada informacional na Filosofia’, que, em 2014, foi publicada como livro pela EDUFU. Tem 
experiência na área de Filosofia, com ênfase em Filosofia da Mente, Filosofia da Informação e Ética Informacional. É membro do Grupo Acadêmico de 
Estudos Cognitivos GAEC (UNESP), do Grupo Interdisciplinar CLE Auto-Organização (UNICAMP) e do Grupo Interdisciplinar de Estudos em Lógica e 
Epistemologia (UENP). É Secretário-Geral da Sociedade Brasileira de Ciência Cognitiva - SBCC (2013-2015). Em 2009 ganhou 2º lugar no "Marcelo Dascal 
Prize on Cognitive Science". Entre outras, possui apresentação de trabalho na Argentina, Estados Unidos, Espanha, Inglaterra e Itália. É Editor-Fundador da 
Revista Filogênese (www.marilia.unesp.br/filogenese) e da Revista Kínesis (www.marilia.unesp.br/kinesis). Entre os meses de setembro e outubro de 2011 
desenvolveu pesquisa na University of Delaware/EUA, sob supervisão do Prof. Dr. Frederick Adams. Atualmente é Doutorando em Filosofia pela UNICAMP, e 
nos meses de fevereiro a maio de 2015 realiza seu Doutorado-Sanduíche na Hochschule der Medien Stuttgart/Alemanha, sob supervisão do Prof. Dr. Rafael 
Capurro. 
 
 

JOSÉ GOMES ANDRÉ 
Universidade de Lisboa / Centro de Filosofia da UL 

Será o federalismo uma questão filosófica? 
O conceito de federalismo possui antes de mais uma acepção política, correspondendo a um sistema de governo que 
agrupa diferentes unidades políticas num projecto comum, dirigido por uma administração central, mas garantindo porém 

uma autonomia considerável às sub-estruturas que o compõem. Esta caracterização eminentemente política permite 
contudo perceber que o federalismo é também uma ideia extensível a uma multiplicidade de domínios da vida comunitária, 

traduzindo uma dinâmica de compromisso e de reconciliação da diversidade.  

A nossa comunicação pretende discutir a natureza eminentemente filosófica da noção de federalismo, entendido como 
tendência do pensar e do agir caracterizada pela permanente procura de consensos a partir de contextos difusos. 

Procuraremos considerar este outro significado de federalismo, em torno de três formulações clássicas sobre a temática: a 
obra de Althusius (que vê a política como ars consociandi), o pensamento kantiano (que associa o federalismo ao “plano 

oculto da natureza” e ao imperativo da razão na procura da paz) e a abordagem de Proudhon (que encara as associações 
baseadas em acordos mútuos – processos federativos – como a base de todas as relações sociais, políticas e económicas). 

Em todas elas encontraremos uma leitura do federalismo como princípio filosófico e não apenas um mecanismo político 

formal ou institucional. 
 

José Gomes André. Professor Auxiliar Convidado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde lecciona Filosofia Social e Política e História das 
Ideias na Europa Contemporânea. Doutorou-se em Filosofia Política na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com uma dissertação sobre o 

http://www.marilia.unesp.br/filogenese
http://www.marilia.unesp.br/kinesis
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pensamento político de James Madison. Trabalha actualmente num Pós-Doutoramento sobre federalismo, no horizonte da filosofia política moderna e 
contemporânea. Publicou diversos artigos e proferiu várias conferências sobre estes temas, com especial incidência em autores do século XVIII, como Kant, 
Thomas Jefferson ou Richard Price. É o autor de “Razão e Liberdade. O Pensamento Político de James Madison” (Lisboa, Esfera do Caos, 2012) e ainda de 
“Sistema Político e Eleitoral Norte-Americano: um Roteiro” (incluído em “O Regresso da América”, de Viriato Soromenho-Marques, Esfera do Caos, 2008). 
Co-editor de Challenges to Democratic Participation. Antipolitics, deliberative democracy and pluralism. (Lexington Books, 2014) e de “Filosofia Kantiana do 
Direito e da Política” (CFUL, 2006). Traduziu a obra de John F. Kennedy, “Profiles in Courage” (“Retratos de Coragem”, Esfera do Caos, 2008). Colabora 
regularmente com órgãos de comunicação social (televisão, imprensa, rádio), na qualidade de comentador político sobre assuntos relacionados com os 
Estados Unidos da América. Membro do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. 
 

 

KATIA HAY 
Universität Freiburg / Centro de Filosofia da UL 

Working with Nietzsche’s Text for the Nietzsche-Wörterbuch 
<A Metodologia do Nietzsche-Woerterbuch (NWB): Estudo do riso na obra de Nietzsche> 

A minha comunicação divide-se em três secções. Primeiro vou descrever a metodologia utilizada pelo Nietzsche-

Woerterbuch (editado pelo grupo de estudos Nietzscheanos em Nijmegen e Leiden, e editado por W. de Gruyter).  
Cada artigo consta de seis partes, mais enfatizarei a análise semântica. Em segundo lugar vou mostrar os resultados da 

minha pesquisa em relação ao término 'lachen' (riso) na obra de Nietzsche. Para assim, finalmente, mostrar a riqueza do 
método para a compreensão crítica do pensamento de autores como Nietzsche. 
 

Katia Hay hat Philosophie und Literatur in Madrid, München, Paris und London studiert. 2008 schloss sie ihre Dissertation im Rahmen einer doppelten 
Promotion über Schelling und das Tragische an der Ludwig-Maximiliens-Universität München und der Universität Sorbonne Paris IV ab (erscheint 2012). Sie 
hat in New York, Freiburg, Lissabon und Leiden gelehrt und arbeitet an einem Projekt zu Nietzsche mit einem Forschungsstipendium von der FCT (Portugal). 
  
 

KLEBER CECON 
Universidade Estadual Paulista –UNESP/SP, Brasil 

O papel da objectividade na filosofia experimental do século XVII 
O ponto principal deste trabalho é mostrar como as qualidades sensíveis (cor, odor, gosto, som, calor etc...) integraram 

sociedades com base na filosofia experimental (como, por exemplo, a The Royal Society of London) através de um 

processo de reificação destas qualidades, que até então ou eram vistas exclusivamente como qualidades reais pelos 
escolásticos, ou como meras abstrações da mente pelos filósofos estritamente mecanicistas (como era o caso dos 

cartesianos). Essa abordagem mais flexível pode ser identificada historicamente nas obras de Robert Boyle, por exemplo, 
em que o conceito de “textura” permite que as qualidades sensíveis sejam objeto de investigação experimental, gerando 

questões de fato e integrando a sociedade científica, sem que elas sejam vistas necessariamente como reais. 
 

Kleber Cecon possui doutorado em filosofia (2010), graduação e licenciatura em filosofia (2005), mestrado em química ambiental (2003), graduação e 
licenciatura em química (2000) na Universidade Estadual de Campinas. Desde agosto de 2012 é Professor Assistente Doutor na Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho, Campus de Marília. Tem experiência no campo de filosofia e história da ciência (especialmente história da química), área em 
que realizou um estágio de doutorado no Birkbeck College (Universidade de Londres) na Inglaterrra e na qual também ministra aulas e palestras. 

 
 

MÁRCIO BENCHIMOL BARROS 
Universidade Estadual Paulista (UNESP) 

Schopenhauer clássico.  
Estudo sobre o posicionamento de Schopenhauer no contexto da querela entre romantismo e 
classicismo  
O texto procurará avaliar o grau de proximidade existente entre o pensamento estético de Schopenhauer e as ideias de 

importantes representantes do classicismo alemão como Winckelmann e Schiller, especialmente no que se refere à noção 
de forma. Tendo por base um exame do papel desempenhado por esta noção nas reflexões schopenhauerianas sobre a 

arte e o belo, pretenderei sustentar a hipótese de que o filósofo, em que pese a forte relação entre sua metafísica da 
Vontade e certas ideias capitais do romantismo, toma partido pela estética clássica, embora não declare explicitamente tal 

opção. 
Palavras-chave: Schopenhauer, estética classicismo alemão, forma, Winckelmann 
Abstract: The text tries to evaluate the degree of proximity between Schopenhauer’s aesthetical thinking and some conceptions held by important figures 
from German classicism, such as Winckelmann and Schiller, especially in regards to the notion of form. Based in an investigation about the role played by 
that notion in Schopenhauer’s reflections on art and beauty, I will argue that, notwithstanding the strong relation between his metaphysics of the Will and 
some capital ideas of romanticism, the philosopher takes party for the aesthetics of classicism, although he does not declare explicitly that option.  
Key words: Schopenhauer, Aesthetics, German Classicism, Form, Winckelmann 
 

Márcio Benchimol Barros é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual Paulista (Unesp), ocupando a cadeira de estética. Graduou-
se em filosofia na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), onde também obteve os títulos de mestre e doutor em filosofia, com trabalhos sobre a 
filosofia de Nietzsche, sob orientação de Oswaldo Giacóia Jr. De sua dissertação de mestrado resultou o livro “Apolo e Dionísio: Arte, Filosofia e Crítica da 
Cultura no Primeiro Nietzsche”, publicado pela Editora Annablume, de São Paulo, em 2003. Dedica-se também ao estudo da filosofia de Schopenhauer, 
especialmente em seu aspecto estético, bem como ao da obra de Schiller. Músico amador, tem trabalhos no campo da filosofia da música, tendo fundado, 
em 2012 o “Grupo de Pesquisa em Filosofia da Música e Musicologia Heitor Villa-Lobos“. Realizou, em 2010, estágio pós-doutoral na Hochschule für Grafik 
und Buchkunst de Leipzig sob orientação de Christof Türcke, e, em 2012, na Johannes Gutenberg Universität, de Mainz, sob orientação de Margit Ruffing.  
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MARCOS ANTÔNIO ALVES 
Universidade Estadual do Norte do Paraná - Campus Jacarezinho – CCHE/Curso de Filosofia 

Informação e ação moral responsável: uma abordagem quantitativo-informacional da liberdade 
moral 
Propomos uma noção quantitativo-informacional da liberdade moral. Utilizamos como ponto de partida a noção quantitativa 
de informação subjacente à Teoria Matemática da Comunicação. Depois de exposta tal noção, tratamos da concepção de 

liberdade, embasados na proposta Aristotélica. Introduzimos, então, uma noção quantitativo-informacional da liberdade e 
elencamos alguns dos seus resultados, tais como: quanto maior a possibilidade de escolha de um agente em uma situação, 

maior a quantidade de liberdade em sua ação; a liberdade atinge seu valor máximo em uma situação quando todas as 

possibilidades de ação tiverem a mesma chance de serem realizadas; ela é nula quando apenas uma ação pode ser 
efetivada. Embora seja possível medir o grau de liberdade de um agente em uma dada situação, esta concepção apresenta 

alguns problemas, tais como: não explica porque tomamos um curso de ação ou o que é a liberdade. Avaliamos em que 
medida estes elementos poderiam ser explicados adequadamente em propostas baseadas na concepção semântica da 

informação sugerida por Dretske. Depois de expor os alcances desta perspectiva, indicamos que uma abordagem 

explicativa mais razoável da liberdade moral poderia ser construída no contexto da Teoria dos Sistemas Dinâmicos, a partir 
da Teoria da Auto-Organização. 
 

Marcos Antônio Alves - Graduado em Filosofia pela Universidade Católica de Pelotas - UCPel (1995), mestre em Filosofia pela Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP (1999) e doutor em Filosofia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/Centro de Lógica, Epistemologia e 
História da Ciência - CLE - da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (2012). Professor Adjunto na Universidade Estadual do Norte do Paraná - 
UENP/Jacarezinho, onde ministra as disciplinas de Lógica, Filosofia da Ciência e da Mente. Ganhador do 1º Prêmio Marcelo Dascal em Ciência Cognitiva e 
Filosofia da Mente, tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em Epistemologia, Lógica e Filosofia da Mente, atuando principalmente nos seguintes 
temas: teorias da informação e da ação, problema da relação mente-corpo, critérios de cientificidade. Autor de artigos e trabalhos acadêmicos, tem 
experiência na organização de eventos, orientações científicas e participa de comissões de ensino e editorial. Presidente da Sociedade Brasileira de Ciência 
Cognitiva - SBCC - na gestão 2013-2015.(marcosalves@uenp.edu.br)   

 
 

MARGIT RUFFING 

Johannes-Gutenberg Universität-Mainz 
About a metaphorical dimension of Kant’s concept of reason 
When we speak of metaphors of reason, familiar notions such as the “court of reason”, the “realm of ends” and the “game 
of imagination” are immediately brought to mind. In comparison to these vivid metaphors, the idea of a “voice” of reason 

seems rather pale and inexpressive. However, Kant’s metaphorical appeal to the “voice of reason” is in fact quite 
meaningful, referring to the concept, the character and the function of reason, and thus to the heart of Kant’s philosophical 

concerns. An analysis of the passages where the metaphor of the “voice of reason” is used will establish this claim. In a 

certain way, this analysis can show that the concept of “reason” itself has metaphorical content, signifying not only the 
supreme cognitive faculty but also representing the final end which is only discoverable by this specific cognitive faculty: the 

wisdom of man’s moral capacity. 
 

Margit Ruffing. Dr., M.A., born in Bad Kreuznach, 1977–1985 studies of philosophy, general and comparative literature, Italian studies and 
“Buchwissenschaft” at Johannes GutenbergUniversität in Mainz. Since 1994 lecturer at the philosophy department at Mainz University (specializing in 
modern philosophy) and Kant-Forschungsstelle, authoring and editing the international “Kant Bibliography”, founded by Rudolf Malter, continuously 
published yearly in the Kant-Studien and as monographs. She graduated with a thesis on “Wille zur Erkenntnis” – Die Selbsterkenntnis des Willens und die 
Idee des Menschen in der ästhetischen Theorie Arthur Schopenhauers (Will to knowledge – self-knowledge of the will and the idea of man in Arthur 
Schopenhauer’s aesthetics). Since 2002 she is a senior lecturer (Akademische Rätin and Akademische Oberrätin) at the philosophy department in Mainz and 
managing editor of Kant-Studien. Papers and talks concentrating on Schopenhauer and Kant: 

http://www.blogs.unimainz.de/fb05philosophie/arbeitsbereiche/neuzeit/mitarbeiter/mruffing/publikationen/ 

 
 

MARIA EUNICE QUILICI GONZALEZ 
Departamento de Filosofia, UNESP, Marilia, Brasil / CNPq, FAPESP. 

Informação e ação intencional em sistemas complexos 
Em nossa pesquisa, propomos um estudo das características centrais  da ação intencional empregando os conceitos de  
informação, auto-organização e de sistemas complexos.  Essa proposta é desenvolvida em um viés epistemológico a partir 

dos seguintes pressupostos: (a) a direcionalidade da ação, que a qualifica como intencional, em contrate com o mero 

movimento corporal, pode ser caracterizada pelo sistema de informação que lhe dá sustentação e direcionamento, e, (b) a 
análise da ação intencional aqui proposta requer uma abordagem interdisciplinar, envolvendo hipóteses da Filosofia da 

Mente, da Filosofia da Informação e da Filosofia Ecológica. A partir dos pressupostos (a) e (b), o problema central que 
guiará nossa reflexão pode ser assim enunciado: Qual é o alcance epistemológico da abordagem informacional da ação 

intencional em sistemas complexos, que incluem, por exemplo, robôs auto-organizados?  Estudos sobre a distinção entre 
meros movimentos corporais e ação intencional têm sido realizados na Filosofia Ecológica por Gibson (1982, 1986), Shaw 

(1991) e Petrusz & Turvey (2010), na Filosofia da Mente por Dretske (1981, 1992),  Adams (1989, 2003) e Juarrero 

(2002), entre outros. Apoiada na reflexão desses filósofos, a novidade da presente proposta reside, justamente, no 
enfoque filosófico-interdisciplinar da ação intencional na perspectiva  do Paradigma da Complexidade. 

http://www.blogs.unimainz.de/fb05philosophie/arbeitsbereiche/neuzeit/mitarbeiter/mruffing/publikationen/
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Maria Eunice Quilici Gonzalez, Professora Adjunta do departamento de Filosofia da Universidade Estadual  Paulista (UNESP). Possui bacharelado em 
Física (1977) e mestrado em Lógica e Filosofia da Ciência (1984). Sua tese de doutorado intitulada “A cognitive approach to visual perception” foi defendida 
em 1989 na University of Essex, UK, sob a orientação de Noel Sharkey e a Tese de Livre  Docencia, em Epistemologia,  foi defendida em 2007. Seus 
interesses abarcam Filosofia da Informação, Problemas Epistemológicos da Contemporaneidade, Teoria dos Sistemas Complexos, Filosofia Ecológica, 
Filosofia da Mente e Ciências Cognitivas. Maria Eunice é membro  fundadora da Sociedade Brasileira de Ciência Cognitiva, coordenadora do grupo 
acadêmico de estudos cognitivos da Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), e membro do grupo de pesquisa CLE sobre auto-organização, na 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), e da Sociedade de Ecological Psychology. Ela é a representante latino-americana do conselho da Complex 
System Society . 

 
 

MARIA LEONOR L.O. XAVIER 
Universidade de Lisboa / Centro de Filosofia da UL 

A filosofia e as suas divisões: uma questão de metafilosofia 
A filosofia torna-se metafilosofia, quando se autoquestiona e reflecte sobre si própria. Tal como na vida humana há fases 
propícias para o autoquestionamento, como a juventude para o equacionamento do futuro e a grande maturidade para o 

balanço do percurso, assim também a filosofia tem registado momentos mais ou menos recuados de autoquestionamento 
ao longo da sua história. E, como já é longa a sua história, a filosofia encontra no presente um momento propício a uma 

reflexão de balanço, interessada, ao mesmo tempo, numa perspectiva de futuro. Entre as diversas questões metafilosóficas 

possíveis, propomo-nos aqui aflorar a questão da relação da filosofia com as suas diferenças internas, como sejam as 
divisões disciplinares e as correntes filosóficas. Trata-se, pois, de uma dupla questão, conforme se considere as diferenças 

constituídas pelas disciplinas ou aquelas que são aduzidas pelas correntes. Por um lado, como é que a pluralidade 
disciplinar afecta a unidade da filosofia? Por outro lado, será que a pluralidade de correntes filosóficas afecta a tal ponto o 

conceito de filosofia que o tornará equívoco? No âmbito da sua formulação, não podemos deixar de ponderar resposta a 
esta dupla questão. 
 

Abstract: Philosophy becomes metaphilosophy, when it questions and reflects on itself. As in human life there are favourable times to self-questioning, like 
the youth for equating the future and the old age to make the balance of the way, philosophy as well has included moments of self-questioning along its 
history. And, because it has already a long path, philosophy finds in present times a propitious moment to make a balance, being at the same time 
concerned about its future. Among the several possible metaphilosophical questions, we want to level here the question of philosophy’s relation with its 
internal differences, like the disciplinary divisions and the philosophical streams. The question is double, as differences are appointed by the disciplines or by 
the philosophical streams. On the one hand, how does the disciplinary plurality affect the unity of philosophy? On the other hand, the plurality of 
philosophical streams: can it affect in such a manner the concept of philosophy that this concept may become equivocal? Along with formulating the 
question, we shall think over an answer.  

 

 
MARIA LUÍSA RIBEIRO FERREIRA 
Centro de Filosofia da UL 

As "filosofias de género" em perspectiva 
 “though all women are women, no woman is only a woman” 

Elisabeth Spelman, Inessential Woman: Problems of Exclusion in Feminist Thought 

Esta comunicação visa apresentar  o conceito de género, justificando-o como filosofema o que implica simultaneamente a 

sua explicitação e problematização.  Confrontaremos o conceito de género com os de "natureza  feminina" e de  "condição 
feminina". Situaremos as filosofias de género dentro das filosofias feministas, elencando algumas das suas principais 

orientações. Discutiremos a pertinência desta temática num universo em que aparentemente a igualdade de género é um 
direito adquirido. Daremos uma particular ênfase   à relação entre feminismo e interculturalidade atendendo às tensões 

existentes entre a autonomia individual e a integração em culturas e grupos particulares. Questionaremos   o respeito sem 

reservas da multiculturalidade  avaliando os perigo que  tal atitude pode trazer  para a causa das mulheres. E concluiremos 
que embora  não possamos dizer que  existe “a mulher” mas sim  indivíduos do sexo feminino, profundamente divergentes 

entre si pela classe, raça, cultura e  outros factores responsáveis por uma  vivência muito diferente do seu  sexo, o conceito 
de género todavia mantém a sua actualidade. Diluído o carácter "bélico" a que estiveram  ligadas nos primórdios do 

feminismo, as "filosofias de género" continuam a ter cabimento no panorama  filosófico contemporâneo, orientando-se 
agora para as relações entre homens e mulheres.  
 

Maria Luísa Araújo de Oliveira Monteiro Ribeiro Ferreira é  Professora Catedrática (Aposentada) da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
onde tem lecionado Filosofia Moderna, Didática da Filosofia, Filosofia da Natureza e do Ambiente, Filosofia do Espaço Público, Filosofia de Género. Tem 
publicado inúmeros artigos nestas áreas, em revistas de especialidade e em colectâneas de textos. Última publicação: Ensinar e Aprender Filosofia no 
Mundo Digital, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2014. Para além deste livro publicou mais vinte e oito, individualmente ou como 
coordenadora, nas áreas de Didática da Filosofia,  Filosofia de Género,  Filosofia Moderna (nomeadamente sobre Espinosa). É investigadora do Centro de 
Filosofia da Universidade de Lisboa onde tem coordenado projectos sobre Ensino/Aprendizagem da Filosofia, Filosofia Moderna e As Mulheres na Filosofia. É 
Coordenadora de Filosofia da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa, membro do GT Benedictus de Spinoza, da Universidade Estadual do 
Ceará, Brasil; do Seminário Spinoza, Espanha; da Association des Amis de Spinoza, França; e da Accion Integrada Hispaña-Portugal , Leibniz. 
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MARIANA CLAUDIA BROENS 
Departamento de Filosofia e PPG em Filosofia  da UNESP / FAPESP - CNPq 

Contribuições das teorias da Auto-organização e dos Sistemas para a compreensão do conceito de 
habilidade 
O objetivo central deste trabalho é investigar possíveis contribuições da Teoria da Auto-Organização e dos Sistemas 

Complexos para a compreensão dos conceitos de hábito e habilidade entendidos como processos disposicionais relativos ao 
sistema de crenças de agentes incorporados e situados. A tese central a ser investigada é que os princípios da Teoria da 

Auto-Organização, especialmente daqueles que propiciam a complexificação dos padrões de conduta de sistemas 
orgânicos, elucidam processos de constituição de habilidades dos agentes. O problema que guiará a nossa reflexão pode 

ser assim enunciado: As interações entre os agentes de um sistema social moldadas por processos de feedback podem 

propiciar a emergência de habilidades morais? Para investigar esse problema serão analisadas a natureza e peculiaridades 
dos processos de auto-organização que propiciariam a constituição, o fortalecimento ou a perda de hábitos e habilidades 

incorporados. Em especial, investigaremos o papel desempenhado pelas limitações (constraints) que processos de feedback 
podem desempenhar nos sistemas sociais na atualização e relações recíprocas entre hábitos e habilidades morais de 

agentes.    

Mariana Claudia Broens. Possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná (1985), e em Direito pela Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná (1983), Diplôme d'Études Approfondies en Logique pela Université de Nantes - França (1989) e doutorado em Filosofia pela Universidade de São 
Paulo (1996). Atualmente é Professora Livre Docente do Departamento de Filosofia da UNESP. Desenvolve pesquisas na área de Epistemologia, com ênfase 
na Filosofia da Mente e Ciências Cognitivas, atuando principalmente nos seguintes temas: Abordagem mecanicista da mente, Naturalismo, Auto-
Organização, Pragmatismo, Conhecimento Comum, Cognição Incorporada e Situada, Ética naturalizada, Filosofia da Ação, Informação Ecológica. 
 

 
MARITA RAINSBOROUGH 
Universität Hamburg / Universität Kiel 

Da utopia à heterotopia. Conceção filosófica da história de Foucault como resposta a Kant e Hegel 
Com sua conceção da história como arquivo de monumentos e acontecimentos, Foucault volta-se contra o núcleo utópico 
das interpretações da história de Kant e de Hegel. Apesar de renunciar a um princípio teleológico ou lógico na sua conceção 

de história, ele não cai em tópicos ou distópicos. Com sua teoria de dessujeição, apresenta-se explicitamente na tradição 

da filosofia crítica de Kant. Em Foucault, o progresso dialético hegeliano da história torna-se numa sequência de 
continuidades e rupturas sem direção de desenvolvimento prevista. Contudo, no tópico, parece que o novo, o outro, se 

tornam possíveis em locais heterotópicos de conhecimento, do poder e da constituição do sujeito. Em Foucault, a utopia 
torna-se heterotopia em desenvolvimento histórico. 
Von der Utopie zur Heterotopie. Foucaults philosophische Konzeption von Geschichte als Antwort auf Kant und Hegel 
Foucault wendet sich mit seiner Vorstellung von Geschichte als Archiv aus Monumenten und Ereignissen gegen den utopischen Kern der 
Geschichtsauffassungen von Kant und Hegel. Obwohl er in seiner Konzeption von Geschichte auf ein teleologisches bzw. logisches Prinzip verzichtet, verfällt 
er nicht ins Topische oder Dystopische. Ausdrücklich stellt er sich mit seiner Theorie der Entunterwerfung in die Tradition der kritischen Philosophie Kants. 
Hegels dialektischer Fortgang der Geschichte wird bei Foucault zwar zur bruchartigen Aufeinanderfolge von Epochen ohne vorgesehene 
Entwicklungsrichtung. Doch im Topischen scheint das Neue, Andere auf und heterotope Orte des Wissens, der Macht und der Subjektformung werden 
möglich. Utopie wird bei Foucault zur Heterotopie im geschichtlichen Werden. 
Abstract (Langversion) Foucault wendet sich in seiner an Einzelereignissen ausgerichteten Analyse von Geschichte, in der sie nicht als ein auf Fortschritt 
hin angelegter Bedeutungsprozess betrachtet wird, sondern als ein Archiv aus Monumenten und Ereignissen, das auf Regelhaftigkeit hin untersucht wird, 
gegen den utopischen Kern der Geschichtsauffassungen von Kant und Hegel. Dieser lässt sich insbesondere im dem geschichtlichen Prozess 
zugrundeliegenden teleologischen bzw. logischen Prinzip ausmachen. Utopisches in der Geschichte lässt sich näher charakterisieren als Sinnhaftigkeit, 
Zielgerichtetheit und mit der Entwicklung des Menschen und der Menschheit als Ganzem im Sinne eines Fortschritts verbunden betrachteter Prozess mit der 
Vorstellung eines wünschenswerten Endzustandes, der bei Hegel hinsichtlich der Geschichte das Ende der Geschichte im Prozess der Weiterentwicklung der 
absoluten Vernunft zu sich und in sich selbst darstellt. Gerade gegen diese Auffassung von Geschichte wendet sich Foucault entschieden. Hat nun Foucault 
das utopische Element des Teleologischen bzw. Logischen im geschichtsphilosophischen Denken endgültig überwunden?  
In Foucaults Ästhetik bzw. Ethik des Selbst lässt die Richtung, die sich das Individuum in einer Stilisierung seiner Lebensweise immer wieder selbst gibt, 
wobei es den historisch-gesellschaftlichen Konstituierungsprozessen nicht entfliehen kann, eine Konzeption der Wertschätzung für die Autonomie des Selbst 
und für eine ethische Beziehung zum Anderen auf der Basis des Modells der Freundschaft erkennen  Momente, die auch die Gesellschaft als Ganzes nicht 

unverändert lassen können. Auch wenn Foucault in seiner Konzeption von Geschichte auf ein Geschichte explizit formierendes teleologisches bzw. logisches 
Prinzip verzichtet, so wendet er sich doch nicht gänzlich vom Utopischen der Geschichtsauffassung von Kant und Hegel ab und verfällt ins Topische, 
Atopische oder Dystopische. Hegels dialektischer Fortgang der Geschichte, der Versöhnung betont, wird bei Foucault zur bruchartigen Aufeinanderfolge von 
Epochen, denen bestimmte Episteme bzw. Formationsregeln des Diskurses, bestimmte Machtpraktiken, Konstitutionsprozese des Subjekts und 
Selbsttechnologien zugrunde liegen. Diese sich ablösenden Epochen sind nicht in ein vorgegebenes Gesamtsystem eingebettet, haben also keine 
vorgesehene Entwicklungsrichtung, lassen aber doch eine Ordnung der Monumente und Ereignisse erkennen. An den Rändern des Topischen scheint das 
Neue, Andere auf und im Topischen sind heterotope Orte des Wissens, der Macht und der Subjektformung möglich. Utopie wird bei Foucault zur 
Heterotopie im geschichtlichen Werden. 
Dr. Marita Rainsborough é docente no Instituto de Letras Românicas da Universidade de Hamburgo desde 2008 e da Universidade Christian Albrecht de 
Kiel desde 2014. Ela faz pós-doutorado na Universidade de Hamburgo. Suas áreas de trabalho são principalmente filosofia do sujeito, filosofia das emoções, 
filosofia da cultura, filosofia da história, cosmopolitismo, filosofia intercultural e estética filosófica. Outra área importante do seu trabalho é a ciência da 
literatura e dos media. A publicação de sua dissertação é intitulada: Die Konstitution des Subjekts in den Romanen von Rachel de Queiroz. Eine 
diskursanalytische Untersuchung, Frankfurt am Main, 2014. Além disso, publicou ensaios sobre Foucault, o cosmopolitismo e a emotividade na literatura e 
no filme. 
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MOIRIKA REKER 
Centro de Filosofia da UL 

O jardim como ideia de contemplação e espaço público 
Segundo Rosario Assunto, o jardim é, na cidade, o elo de ligação entre o homem e o mundo natural e simultaneamente a 

ponte para com a paisagem, já que, para este autor, paisagem e cidade existem apenas em complementaridade. Nem 

todos os espaços verdes são jardins. Aliás, Assunto despreza o termo “espaços verdes”, de cariz meramente funcional-
utilitarista, por este ignorar a essência contemplativa do jardim; a importância do jardim reside mesmo no desfio que 

apresenta ao homem a reflectir sobre a vida e sobre si mesmo através da experiência estética. Se a contemplação é um 
acto mormente solitário ou introspectivo, o jardim não deixa de ser também um lugar de encontros. Mas qual o carácter 

público do jardim público? O que procuraremos abordar nesta comunicação é essa relação entre uma contemplação 

solitária e a possibilidade de acção conjunta, de apropriação do espaço público pela comunidade: o jardim como lugar de 
contemplação, de partilha, encontro e acção conjunta. 
 

Moirika Reker - Doutoranda em Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Mestre em Artes Plásticas pela School of the Arts da Columbia 
University em Nova Iorque, estudou Free Media na Gerrit Rietveld Academie de Amsterdão e fez o Curso Avançado de Artes Plásticas no Ar.Co em Lisboa. É 
Membro do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. Tem desenvolvido a sua investigação teórica e prática em torno da paisagem, do jardim e dos 
pomares urbanos. Actualmente desenvolve uma pesquisa sobre dinâmicas de apropriação do espaço público através de pomares urbanos, financiada pela 
European Cultural Foundation. 
 

 

OLAVO CALÁBRIA PIMENTA 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU, MG - Brasil) 

Kant e a duplicidade de condutas da imaginação 
A duplicidade de condutas da faculdade da imaginação [Einbildungskraft] é apenas uma das cinco “propriedades” que se 

pode encontrar na mais sistemática e detalhada caracterização feita por Kant sobre esta capacidade do ânimo, cujas 
exposições, elucidadas por fartos exemplos, encontram-se reunidas em poucas seções da Antropologia de um ponto de 
vista pragmático, último livro por ele publicado e que resulta de preleções ministradas desde a fase pré-crítica até o 

encerramento de sua atividade docente. Surpreende que a ideia, tão simples do ponto de vista doutrinal, de atribuir à 
imaginação a possibilidade tanto de conduzir livremente suas operações em determinados contextos, quanto de ser dirigida 

por regras alheias em outros, ainda não tenha sido percebida e destacada pelos intérpretes, o que talvez se deva à 
novidade radical de sua concepção sobre esta faculdade ou à pequena atenção que em geral é concedida a obras 

consideradas “periféricas”. O caso é que esta ideia mostra-se bastante frutífera do ponto de vista exegético e 

hermenêutico, permitindo superar diversas supostas obscuridades e incoerências que costumam ser apontadas na filosofia 
kantiana, relacionadas a temas como a tripla síntese, as duas Deduções das categorias, o esquematismo transcendental, a 

distinção entre sentido interno e apercepção, a raiz comum entre sensibilidade e entendimento, as funções desempenhadas 
pela imaginação nos domínios teórico e estético, assim como a distinção entre dois tipos de objetos para nós (Erscheinung 

e Phaenomena) e sua relação com as “intuições cegas”. Pretendemos mostrar como a noção de duplicidade de condutas 
permite reconciliar Kant consigo mesmo em vários aspectos de seu pensamento, bem como compreender os papéis que 

cabem a cada capacidade do ânimo desempenhar em múltiplas colaborações. 

Palavras-chave: imaginação, operações mentais, autonomia e heteronomia, faculdades do ânimo. 
 

Olavo Calábria tem graduação e mestrado em Física pela UNICAMP (1983 e 1987), especialização em Filosofia pela UFU (1994), mestrado em Filosofia 
pela UNICAMP (2003), doutorado em Filosofia na UFMG (2012) e estágios pós-doutoral em Filosofia na UFMG (2013), na J. G. Universität Mainz (2013-
2014, com Bolsa CAPES) e na UFSC (2014); é professor Adjunto e lidera o Grupo de Estudo e Pesquisa Investigações sobre a Filosofia Kantiana e suas 
Influências (CNPq) junto ao Instituto de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia; é membro do Núcleo de Sustentação do GT Kant (ANPOF), da 
Sociedade Kant Brasileira (SKB) e sua Seção de Campinas, assim como do GT Criticismo e Semântica (ANPOF); exerceu o magistério no Ensino Médio nas 
áreas de Física e Filosofia por duas décadas e desde 2007 leciona no Ensino Superior nas áreas de Filosofia Moderna e Contemporânea. Principais 
interesses: Imaginação na história da filosofia; Operações mentais; Filosofia kantiana; Lógica e filosofia da ciência; Estética e filosofia da arte; 
Biotecnologias; Ensino de filosofia e filosofar. (Baixar publicações em: www.ifilo.ufu.br/node/127) 
 

 
PAULO BORGES 
Universidade de Lisboa / Centro de Filosofia da UL 

“Posso imaginar-me tudo, porque não sou nada”: vazio criador e experiência heteronímica em 
Fernando Pessoa 
Paulo Borges. Professor no Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, desenvolve a sua investigação nas áreas de 
Filosofia da Religião, Pensamento Português e Pensamento Oriental. Investigador no Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, aí coordenou o projeto 
“Agostinho da silva: estudo do espólio» e projetos sobre o pensamento de Fernando Pessoa. É autor de inúmeras obras, das quais se destacam: Da 
saudade como via de libertação (2008), Ensaios sobre Teixeira de Pascoaes e Fernando Pessoa (2209), Descobrir Buda (2010); Nietzsche, Pessoa e Freud 
(2013); Olhares Europeus sobre Fernando Pessoa (2011).    
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PAULO RENATO DE JESUS 
Centro de Filosofia da UL 

A Vida como Obra de Arte: entre estética da criação e ética da autenticidade 

A compreensão autobiográfica de si próprio é um trabalho estético e ético de produção de uma personalidade capaz de 

descrição e de justificação autonarrativa, onde a pessoa se torna radicalmente responsável por si própria enquanto 

construção simbólica em interlocução com uma comunidade de sentido. Neste âmbito, as pesquisas da hermenêutica 
contemporânea, nomeadamente de P. Ricoeur e de Ch. Taylor, entre outros, elaboram uma conceção da identidade 

pessoal que reconduz para o labor poético de organização semiótica do vivido, através da gramática narrativa enquanto 
gramática quasi-consubstancial à experiência. Deste modo, opera-se uma fusão complexa entre obra poética e ação 

significativa, entre autopoiesis de uma dramatis persona e autonomia de uma personalidade ética. Renova-se, portanto, o 

tema romântico da equação entre vida e autofabulação, entre pessoa e narrador autodiegético, cuja ambivalência 
problemática coloca a subjetividade no seio de uma tensão essencial que une e opõe as infinitas mediações estéticas e as 

infinitas injunções éticas (e ético-políticas). Porém, quer Ricoeur quer Taylor reconhecem e propõem imediatamente o 
desdobramento, ou mesmo desenvolvimento, da estética da autocriação narrativa numa ética do ator-narrador que 

atravessa, rumo ao ideal de coerência hermenêutica e de coesão práxica do eu consigo mesmo, o labirinto do auto-
reconhecimento e da auto-ignorância, da auto/hetero-nomia e da auto-despossessão. Nesta comunicação, analisaremos a 

arquitetura deste labirinto que exige um labor poiético e metapoiético permanente, pois a vida nunca repousa numa obra e 

se a vida se injeta nos símbolos é porque a operação de simbolização permite essa inquietude processual: construção, 
habitação e travessia metamórfica. 
 

Paulo R. C. Jesus (1974-) frequentou Estudos Filosófico-Teológicos (ISET, 1992-1995), licenciou-se em Psicologia (U. Coimbra e UC Lovaina, 1995-2000) 
e doutorou-se em Filosofia com uma tese sobre a “consciência” em E. Kant sob a orientação dos Profs. F. Gil e J. Petitot (EHESS-Paris, 2000-2006). É 
membro integrado do Centro de Filosofia da U. de Lisboa (desde 2006), onde é Investigador Responsável do Projeto “Poetics of Selfhood: Memory, 
Imagination, and Narrativity” (PTDC/MHC-FIL/4203/2012). Foi Visiting scholar nas Universidades de Columbia e de Nova Iorque (2007/08) e Stagiaire post-
doc no CREA (Paris, 2009/10), abordando a conceção da “auto-consciência”, sobretudo na filosofia moderna (Leibniz, Hume e Kant), na filosofia analítica 
contemporânea da “primeira pessoa” (“selfhood” e “agency”), e na fenomenologia hermenêutica da identidade narrativa e da intersubjetividade. Entre as 
suas obras, destaca-se "Poétique de l’ipse: Etude sur le ‘Je pense’ kantien" (2008, Berna, Peter Lang). 

 

 

PEDRO APARECIDO NOVELLI 
Universidade Estadual Paulista (UNESP) 

“Pobres, vós sempre os tereis!” Devemos mesmo tê-los? A resposta de Hegel. 
Hegel, em suas Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito, afirma que a sociedade civil burguesa não é capaz de cumprir 

com o que promete, ou seja, a plena satisfação de todos os seus membros, pois todos os dias aumenta o número daqueles 
que engrossam as fileiras dos despossuídos. Um tal estado de coisas somente pode ser superado, segundo Hegel, no 

momento do Estado, pois aí o interesse passa a ser o comum. Contudo, a pobreza pode ser erradicada? Em que termos? 

Não se consegue no máximo a sua amenização? A pobreza será sempre uma presença constante na história? Essas e 
outras questões são consideradas a partir do texto hegeliano acima citado. Para tanto, cabe também delimitar a 

compreensão de Hegel de pobreza e se essa pode ser uma expressão da realização da liberdade, pois o homem pode se 
querer pobre. Mas, o que isso significa? Pode a liberdade se efetivar na pobreza? Pode o homem pobre ser efetivamente 

livre? Se o Estado, segundo Hegel, empreende a construção e a realização da satisfação de todo homem, pode ele tolerar e 

conviver com a pobreza? 
 

 
PEDRO CALAFATE 
Universidade de Lisboa / Centro de Filosofia da UL 
Escola Ibérica da Paz: Fundamentação dos direitos da pessoa humana nos debates éticos, 
jurídicos e teológicos sobre a conquista da América (séculos XVI e XVII) 
Abordamos o pensamento dos mestres das Universidades de Salamanca, Coimbra e Évora do Renascimento que afirmaram 
a supremacia da Razão da Humanidade sobre a Razão de Estado, da solidariedade sobre o poder e da consciência sobre a 

vontade, ao mesmo tempo que erigiram a dignidade da pessoa humana como fundamento da comunidade internacional. 
Mostraremos a atualidade destes autores na formulação de um jus gentium verdadeiramente universal e não de um jus 
inter gentes fragmentário, marcado pelos interesses estratégicos dos Estados. Neste quadro, sujeitos do direito 

internacional serão não apenas os Estados, mas também os indivíduos e os povos fora do quadro das soberanias estatais. 
Sublinharemos igualmente a atualidade desta escola na afirmação da titularidade coletiva de direitos humanos, na proteção 

dos direitos dos migrantes indocumentados, na rejeição das imunidades estatais em matéria de direitos humanos e na 
regulação do princípio de intervenção humanitária. 
Pedro Calafate é Professor Catedrático do Departamento de Filosofia da FLUL. Licenciado em História, mestre e doutor em Filosofia, tem desenvolvido a 
sua investigação na área do pensamento português e iberoamericano. Foi professor convidado nas Universidades de São Paulo, UERJ, Viena, Autónoma de 
Madrid e Federal de São João Del-Rei. - Dirigiu a elaboração da História do Pensamento Filosófico Português (cinco volumes, Lisboa. 1999-2004) e entre os 
seus livros contam-se: A Ideia de Natureza no Século XVIII em Portugal (1994); Metamorfoses da Palavra-Estudos sobre o Pensamento Português e 
Brasileiro (1998); Portugal como Problema (4 vols, 2006); Da Origem Popular do Poder ao Direito de Resistência (2012). Nos últimos anos co-dirigiu a 
edição das Obras Completas do Padre António Vieira (30 vols., 2012-2014). - Possui numerosos trabalhos publicados em revistas e atas de colóquios no País 
e no estrangeiro. 
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PEDRO GALVÃO 
Universidade de Lisboa / Centro de Filosofia da UL 

O Mal da Morte 
Situado na intersecção da metafísica com a axiologia, o problema do mal da morte tem sido objecto de uma atenção 

renovada na filosofia do começo do século XXI. Em oposição à perspectiva epicurista, muitos filósofos, aliando-se ao senso 

comum, têm defendido que a morte normalmente é um mal para quem morre. Mas no que consiste este mal? De acordo 
com a perspectiva geral mais difundida, a morte é um mal comparativo – e não intrínseco – que decorre da privação de 

bens futuros. Além de distinguir diversas versões da perspectiva da privação, destacando a teoria de Jeff McMahan, 
examinarei algumas das dificuldades metafísicas que se lhe colocam.   
 

Pedro Galvão faz parte da direcção do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, onde integra o grupo LanCog. Também nesta universidade, é 
professor no Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras, onde ensina Ética, Filosofia Moderna e Pensamento Crítico. É autor dos livros Do Ponto de 
Vista do Universo (CFUL: 2008) e Ética com Razões (Fundação Francisco Manuel dos Santos: 2015), bem como de artigos na área da Ética. Organizou as 
antologias Os Animais Têm Direitos? (Dinalivro: 2005) e A Ética do Aborto (Dinalivro: 2010). Entre as obras que traduziu, destaca-se Os Métodos da Ética, 
de Henry Sidgwick (Fundação Calouste Gulbenkian: 2013). 

 
 

PEDRO M. S. ALVES 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa / Centro de Filosofia da UL 

O conceito de Política em Kant 
Pedro Alves. Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Investigador do Centro de Filosofia da UL, onde tem dirigido o projeto de 
tradução ao português das Obras de Edmund Husserl e o grupo de investigação sobre Pensamento Fenomenológico e também a revista Phainomenon. É 
autor de várias obras sobre Husserl e a fenomenologia e sobre Kant. No âmbito dos estudos fenomenológicos, para além da ocupação com os temas 
clássicos da fenomenologia husserliana, tem estendido a sua pesquisa a áreas tradicionalmente menos cultivadas, como o são as implicações da abordagem 
fenomenológica de aspectos da filosofia prática (direito, filosofia política, ética). Principais obras: Fenomenología del tiempo y de la percepción (Madrid, 
2010); Subjetividade e Tempo na Fenomenologia de Husserl (Lisboa, 2001); Studia Kantiana. Interpretação e Crítica (Lisboa, 2008). 

 

 
REINALDO SAMPAIO PEREIRA 
Universidade Estadual Paulista (UNESP) 

Sobre a deliberação em Aristóteles 
Na proposta ética aristotélica, o agente moral, para se orientar sobre como deve agir para a sua ação ser moralmente boa, 

não pode contar com um corpo de regras que apontaria, de modo incondicional e a priori, quais ações seriam boas.  Tal 
impossibilidade de um corpo de regras orientador das boas ações do agente moral se apresenta porque, na proposta ética 

aristotélica, a ação moralmente boa pode variar de pessoa para pessoa, de contexto para contexto. Nesse sentido, a 

orientação do agente moral necessita ser caso a caso, em cada contexto. Para isso, a deliberação acerca de como agir bem 
em cada contexto para a posterior escolha das boas ações se faz necessária. Pretendemos, nessa apresentação, tratar 

acerca de um certo modo de deliberar do agente moral que o possibilite escolher as boas ações.  
 

Reinaldo Sampaio Pereira - Professor assistente-doutor do Departamento de Filosofia da UNESP (Marília) desde 2009; coordenador do Programa de 
Pós-graduação em Filosofia da UNESP (Marília);  membro do CPA (Centro do Pensamento Antigo) do IFCH - UNICAMP. Possui pós-doutorado (2009) em 
História da Filosofia Antiga pela USP, sob a supervisão do prof. Dr. Marco Antonio de Ávila Zingano; doutorado (2006) e mestrado (1999) em História da 
Filosofia Antiga pela UNICAMP, sob a supervisão do prof. Dr. Alcides Hector Rodriguez Benoit; graduado (1996) em Filosofia pela UNICAMP. 

 
 

RICARDO MONTEAGUDO 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Marília – SP, Brasil 

Rousseau e o princípio de obrigação 
Pretendemos analisar como a filosofia moderna justifica a obrigação moral e a obediência política pelo direito natural e pela 

solução dos conflitos teológico-políticos. Veremos assim passagens de Grotius, Hobbes e Espinosa que procuram 

compreender a obrigação e a obediência fundadas em cálculos matemáticos e apoiados no racionalismo. Em seguida, 
Rousseau mostra que a confiança oferecida pelo racionalismo não era suficiente para garantir a fidelidade ao direito 

natural, recusa a sociabilidade natural e promove certo relativismo moral e liberdade política, ao mesmo tempo em que 
defende a ideia da religião natural. O direito natural individual tem por meio da piedade natural uma expressão comunitária 

de resignação, de contenção, que qualifica a possibilidade de obediência e obrigação. Será que poderíamos encontrar aí 

uma primeira forma de direito subjetivo? Ou talvez de direitos do homem? O direito das gentes (droit des gens) recolocado 
em nova perspectiva, sem a sociabilidade, nos permitirá discutir o que afinal funda a obrigação e porque as pessoas 

obedecem, à luz da filosofia de Rousseau. Veremos que, Rousseau contra Hobbes, a consciência e o sentimento nos 
oferecem melhor sustentação filosófica e eficácia prática do que o medo e a razão quando analisamos o princípio de 

obrigação. 
 

Ricardo Monteagudo é Graduado e Doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo e Pós-Doutor pela Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. 
Pesquisa o pensamento político de Rousseau e a história da filosfoia ética e política.  
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RICARDO PEREIRA TASSINARI 
Departamento de Filosofia - Universidade Estadual Paulista (UNESP) 

O Especulativo Puro em Si e para Si e a História Universal: Ensaio de uma Interpretação. 
A conferência consistirá na apresentação de uma interpretação especulativa da afirmação de Hegel de que “a Razão 

governa/domina o Mundo” a partir de considerações sobre a Razão como Espirito Absoluto, como exposto no último 

parágrafo da última edição da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, de 1830, e, principalmente, a partir de considerações 
sobre a relação entre Razão, Espírito Absoluto e Deus, segundo as duas últimas Lições sobre a Filosofia da Religião, de 

1827 e 1832. 
Abstract:The conference will consist of the presentation of a speculative interpretation of Hegel's claim that “Reason governs / rules the World” (“die 
Vernunft die Welt beherrsche”) from considerations of Reason as Absolute Spirit, as stated in the last paragraph of the latest edition of the Encyclopedia of 
the Philosophical Sciences, published in 1830, and mainly from considerations on the relationship between Reason, Absolute Spirit and God, according to the 
last two lessons on the Philosophy of Religion, published in 1827 and 1832. 
 

Ricardo Pereira Tassinari: Professor Assistente Doutor do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP - Doutor em 
Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas (2003) 
- Pós-doutorado (2010) nos Archives Jean Piaget da Université de Genève - Pesquisador junto ao Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência 
(CLE) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Coordenador do Grupo de Trabalho Hegel (GT Hegel) da Associação Nacional de Pós-Graduação 
em Filosofia (ANPOF) - Vice-Presidente da Sociedade Brasileira Jean Piaget (SBJP).  Desenvolve estudos e pesquisas especialmente sobre a Filosofia 
Especulativa Hegeliana, a Epistemologia Genética de Jean Piaget e sobre teoria do conhecimento relativamente à ciência contemporânea. - Dentre suas 
publicações destacam-se: O Modelo do Sistema de Esquema de Ações e Operações sobre Símbolos e Signos. Schème: Revista Eletrônica de Psicologia e 
Epistemologia Genéticas; O Sistema das Autoconsciências: da Epistemologia Genética a um Idealismo Especulativo; e Cogito Ergo Sum Non Machina - 
About Gödel's First Incompleteness Theorem and Turing Machines. 
 
 

RICARDO SANTOS 
Universidade de Lisboa / Centro de Filosofia da UL 

Aristóteles e os futuros contingentes 
Apresentarei o problema dos futuros contingentes e a controvérsia entre realistas e não-realistas. Apresentarei o 
tratamento aristotélico do problema no capítulo 9 do tratado Da Interpretação e a controvérsia em torno da sua 

interpretação. Defenderei que a interpretação realista da posição aristotélica é a que tem melhor base textual e é uma 
posição teoricamente sustentável. 
 

Ricardo Santos doutorou-se na Universidade Nova de Lisboa (em 2002), foi bolseiro de pós-doutoramento no Instituto de Filosofia da Linguagem dessa 
universidade (2002-2005), foi professor no Departamento de Filosofia da Universidade de Évora (2005-2014) e é actualmente Professor Auxiliar do 
Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Foi presidente da Sociedade Portuguesa de Filosofia (2006-2013). Em 2010, 
esteve como Pesquisador Visitante na Universidade de Campinas (Unicamp). Trabalha sobretudo nas áreas da Lógica, da Metafísica e da Filosofia Antiga. É 
autor do livro A Verdade de Um Ponto de Vista Lógico-Semântico (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003), de diversos artigos e de uma tradução 
anotada das Categorias e do Da Interpretação de Aristóteles (Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, no prelo). Traduziu a obra de Saul Kripke, Naming 
and Necessity (Lisboa: Edições Gradiva, 2012, com Teresa Filipe). Coordenou um projecto de investigação sobre paradoxos (2008-2011, financiado pela 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia). É investigador e membro da direcção do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, onde coordena o LANCOG 
– Language, Mind and Cognition Research Group (com Adriana Silva Graça). 
 
 

ROMANA VALENTE PINHO 
Universidade Federal de Uberlândia, MG-Brasil / Centro de Filosofia da UL 

Filosofia e Educação em Merleau-Ponty: Considerações a partir da ideia de Corpo 
Procuramos, com esta comunicação, deslindar como as temáticas de natureza filosófica e fenomenológica do Corpo e do 

Sensível se constituem como eixos problemáticos fundamentais para a compreensão do tema da Educação no pensamento 

e na obra de Maurice Merleau-Ponty. 
Dando naturalmente evidência à colectânea Merleau-Ponty à la Sorbonne: Résumé de Cours: 1949-1952, embora não se 

possa descurar a restante obra do autor (no fundo, desde La structure du comportement, editado em 1942, até Le Visible 
et l'Invisible, publicado em 1964, o filósofo ocupa-se sempre do tema da Educação de um ponto de vista fenomenológico), 

objectivamos mostrar que, se entre os grandes filósofos cuja obra advém da fenomenologia, praticamente todos se 

debruçaram sobre o tema da Filosofia da Educação, Merleau-Ponty, no entanto, foi o único que deixou uma contribuição 
sistematizada sobre a educação da criança de um ponto de vista objectivo e prático. Neste sentido, para o autor, educar é, 

então, ensinar a ver, dar valor à Sensibilidade e à Percepção, reconhecer verdadeiramente o Corpo. O importante é partir 
das próprias crianças, dos sujeitos que estão a aprender, escutando e acolhendo os seus pontos de vista (trata-se, a bem 

da verdade, de olhar e compreender a criança e o educando do seu próprio ponto de vista). Adepto da Gestalt, Merleau-
Ponty valoriza aquilo que se nos apresenta ao olhar, aquilo que é colocado diante dos nossos olhos, criticando, assim, 

praticamente todas as teorias e disciplinas que, ao longo da história da Filosofia da Educação e da Psicologia Infantil, foram 

criadas. Na sua concepção, por sua vez, o que é determinante para a Educação é valorizar a sensibilidade, a corporeidade, 
a outridade (intersubjetividade), a linguagem específica e a mundaneidade (relação com o mundo) do sujeito que está em 

processo de aprendizagem. 
 

Romana Valente Pinho é Mestre (2005) em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, instituição na qual também se licenciou (1998). 
Actualmente é professora na Universidade Federal de Uberlândia (Brasil) e actua nas áreas da Filosofia Contemporânea (com ênfase em Pensamento 
Português e Brasileiro, Epistemologia e Filosofia Francesa) e da Filosofia da Educação e Ensino de Filosofia. Pertence ao GT Filosofia Contemporânea de 
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Expressão Francesa da ANPOF. Dedica-se ainda ao projecto de investigação "Educação, Filosofia e Fenomenologia em Merleau-Ponty". Para além dos livros 
"Religião e Metafísica no pensar de Agostinho da Silva" (2006) e "O Essencial sobre Agostinho da Silva" (2006), publicou igualmente outros estudos em 
vários periódicos e obras nacionais e internacionais. 
 

 
SILVANA COLOMBO DE ALMEIDA 
Universidsade Estadual Paulista (UNESP) 

Direitos Humanos e Filosofia Hegeliana: uma reflexão 
O presente trabalho propõe uma reflexão a respeito dos Direitos Humanos a partir da Filosofia Hegeliana. Hegel não tratou 

deste tema em suas obras de forma direta, mas seu sistema filosófico possibilita esboçar algumas respostas ao debate 
filosófico atual acerca do assunto. O sistema hegeliano localiza a dignidade, fundamento principal dos Direitos Humanos, 

além da capacidade meramente formal de moralidade e autolegislação, concretizando-a na comunidade ética e sua 
história, assim como ultrapassa as concepções próprias do Direito Natural, cuja face principal é a defesa de direitos inatos, 

mas com pouca objetividade e realização efetiva. Para Hegel, o reconhecimento da dignidade humana é um processo que 

se inicia no reconhecimento do ser humano enquanto pessoa e caminha até a mediação e reconhecimento de sua 
liberdade na Eticidade. Ser pessoa, para Hegel, é ter capacidade jurídica, é ter capacidade de direitos, de não ser tratado 

como coisa. Ser pessoa implica um processo de conquistas que se inicia no Direito Abstrato e culmina no Estado. A 
personalidade como capacidade jurídica é ponto de partida da efetivação da ideia da liberdade e fundamento do Direito e, 

nesse mesmo sentido, dos Direitos Humanos. Nas palavras de Hegel, no §36 da Filosofia do Direito: “O imperativo jurídico 
é por isso: sê uma pessoa e respeita os outros enquanto pessoas”. Na filosofia hegeliana, a pessoa, o sujeito de direitos, é 

visto também como categoria histórica, no sentido de ser reconhecido dentro de uma comunidade ética, e não em sentido 

natural. Reconhecer a pessoa como uma categoria jurídica, e então reconhecer o seu valor, possibilita a constante 
atualização dos direitos enquanto Direitos Humanos, permitindo que possam determinar-se e objetivar-se dentro das 

comunidades éticas em que estão inseridos. Assim, a possibilidade de estudar os Direitos Humanos por meio da filosofia de 
Hegel é a possibilidade de reconhecer a manifestação desses direitos como históricos e processuais, portanto não naturais, 

de reconhecer a categoria de pessoa como uma categoria jurídica, dentro de uma comunidade, e não uma categoria 

abstrata, possibilitando que os Direitos Humanos possam ser objetivados dentro dos Estados, das comunidades éticas, 
garantindo o que é ser pessoa, o que é ser sujeito, o que é ser cidadão dentro do Estado Ético. Ou seja, é possível admitir 

que as determinações objetivas do que é ser pessoa, ser sujeito, ser cidadão não ferem as categorias formais, ao contrário, 
a forma e o conteúdo são unos e por essa razão é que a prática e a determinação tornam-se fundamentais quando se trata 

dos Direitos Humanos. 
 

Silvana Colombo de Almeida. Possui graduação em Direito (2009) e especialização em Direito Constitucional (2013). É aluna do programa de Mestrado 
em Filosofia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Brasil, com pesquisa referente à Filosofia do Direito de Hegel. É fluente na 
língua alemã, além de realizar leitura nas línguas inglesa, francesa e espanhola. 
 

 
SINÉSIO FERRAZ BUENO 
Universidade Estadual Paulista (UNESP) 

Da teoria crítica ao pós-estruturalismo: breves apontamentos para uma possível confrontação 
entre Adorno e Deleuze 
A teoria crítica da Escola de Frankfurt e o pós-estruturalismo francês constituem-se em movimentos reflexivos da maior 
importância na área da filosofia da educação, tendo inspirado inúmeras produções acadêmicas nas últimas décadas. Sendo 

contemporâneos às décadas de 50 e 60 do século passado, ambos os movimentos apresentam em comum o fato de 

oporem resistência filosófica a diversos tipos de totalitarismo. Como uma das diferenças mais salientes a ambas correntes 
de pensamento podemos apontar a crítica da dialética em sua insuficiência como método para refletir sobre a diferença 

(Deleuze) e a reafirmação da dialética em seus potenciais negativos de confrontação entre o objeto e seu conceito 
(Adorno). A presente exposição destina-se a refletir brevemente sobre as afinidades temáticas e as diferenças 

metodológicas entre o pensamento desses dois autores.  
 

Sinésio Ferraz Bueno é doutor em filosofia da educação e docente do departamento de filosofia e da pós-graduação em educação da UNESP de Marília. 

 

 
SORAYA NOUR SCKELL 
Centro de Filosofia da UL 

Alexandre von Humboldt e a unidade do saber 
Se Alexander von Humboldt, em suas viagens pelo mundo,  tem de ir longe em busca do desconhecido, é para explicar o 

que está próximo, mas que é incompreensível precisamente por estar isolado da rede à qual pertence. À metodologia 
científica de seu tempo, hierárquica e com base num primeiro princípio que sustenta o todo, Humboldt opõe a noção de 

rede complexa, na qual cada fenômeno natural, cultural e social só pode ser analisado em sua relação com os outros. 
Trata-se portanto de descobrir entre os fenômenos naturais, culturais e sociais suas complexas relações de 

interdependência, das quais as mais difíceis de compreender são aquelas entre o próximo e o distante - aparentemente o 
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mais estranho - assim como entre o presente e o passado. Isso nos permitirá analisar a pertinência do projeto 
humboldtiano para a ciência contemporânea e, mais particularmente, para a metodologia filosófica. 

 
 

UBIRAJARA RANCAN DE AZEVEDO MARQUES 
Departamento de Filosofia, UNESP - Marília (Brasil) / Centro de Filosofia da UL 

Considerações filológicas sobre um possível neologismo de Kant 
A comunicação em pauta examina o vocábulo “Selbstgebärung” em Kant, cuja presença nas edições de 1781 e 1787 
da Crítica da Razão Pura limita-se a uma só ocorrência em cada qual. Não ressurgindo em nenhuma outra passagem dos 

“Escritos Reunidos” do filósofo, dele, por ora, nenhum registro tampouco encontrei que antecedesse sua aparição na 

primeira Crítica. Menos do que palavra e sentido propriamente novos, conjeturo ele seja um neologismo etimologicamente 
cunhado a partir da condensação de um sentido místico-religioso já amplamente difuso em metáfora de cunho generativo, 

do qual sentido, expropriando-lhe o alcance primevo, Kant oferece-nos versão secularizada.  
Decorrente de meus interesses como pesquisador em meio a uma investigação própria sobre o conceito de “epigênese” em 

Kant, o exame de tal expressão não tem aqui por objetivo criticar ou rever opções de tradução já em uso desde pelo 
menos o século XIX. Embora, como se verá, eu discorde de algumas das escolhas adotadas para vertê-la, não penso haja 

qualquer erro a denunciar em tal plano, mas tão-só diferenças interpretativas a assinalar, novos horizontes explicativos a 

propor. 
No transcurso deste trabalho — mas sem que tais pontos nele formem os subtemas de suas divisões internas — discutir-

se-ão uma possível origem místico-religiosa para o vocábulo em pauta, as posições de Kant a respeito da “geração 
espontânea” [expressão com a qual amiúde traduz-se “Selbstgebärung”], e, por fim, o alcance filosófico, para o criticismo, 

de uma “autogeração” do entendimento e da razão. 
Résumé Cette communication examine le mot «Selbstgebärung» chez Kant, dont la présence dans les deux éditions de la Critique de la raison pure ne 
s’étend qu’à une seule occurrence dans chaqu’une d’elles. N’étant présent dans aucun autre passage des «Gesammelte Schriften» du philosophe, je ne l’ai 
non plus trouvé, pour l'instant, dans aucun document antérieur à la première Critique. Moins qu’un mot et qu’un sens vraiment nouveaux, je conjecture que 
«Selbstgebärung» soit un néologisme étymologiquement formé à partir d'un sens mystico-religieux déjà largement diffus à travers une métaphore 
générative, sens duquel, en expropriant sa portée primève, Kant nous offre une version sécularisée.  
Provénant de mes intérêts comme chercheur au cours d’une recherche sur le concept d’«épigénèse» chez Kant, l'examen de cette expression n’a pas ici 
pour but de critiquer ou de revoir des options de traduction déjà en usage depuis au moins le XIXe siècle. Bien que, on le verra, je ne sois pas d’accord avec 
certains des choix adoptés pour la traduire, je ne pense pas qu’il n’y ait aucun erreur à dénoncer dans ce cas, mais seulement des différences 
d'interprétation à signaler, de nouveaux horizons à proposer. 
Au cours de ce travail — mais sans que ces points y forment les sous-thèmes de ses divisions internes — on va aborder la question d’une éventuelle origine 
mystico-religieuse pour le mot en question, les positions de Kant sur la «génération spontanée» [expression par laquelle on traduit souvent 
«Selbstgebärung»] et, finalement, la portée philosophique, pour le criticisme, d’une «auto-génération» de l’entendement et de la raison. 
 

Ubirajara Rancan de Azevedo Marques obteve a Livre Docência em História da Filosofia Moderna na Universidade Estadual Paulista, o Doutorado, o 
Mestrado e o Bacharelato em Filosofia na Universidade de São Paulo. Realizou estágios pós-doutorais em Portugal, França e Itália. Coordenador, desde 
2012, do Centro de Pesquisas e Estudos Kantianos ”Valerio Rohden” e editor do periódico eletrônico Estudos Kantianos. Presidente da Sociedade Kant 
Brasileira no quadriénio 2010-2014, foi editor de Trans/Form/Ação – Revista de Filosofia da UNESP entre 2010 e 2012. Membro colaborador do Centrro de 
Filosofia da Universidade de Lisboa, atua na área de História da Filosofia Moderna com ênfase em filosofia crítica kantiana. Organiza os Colóquios Kant de 
Marília (já em sua 10ª edição) e criou e promove os Colóquios Kant Multilaterais (inicialmente, Trilaterais, já em sua 5ª edição). Publicações: A Escola 
Francesa de Historiografia da Filosofia, São Paulo: Editora da UNESP, 2007; Kant e o Kantismo. Heranças Interpretativas (co-org.), Marília/São Paulo: 
Editora Brasiliense, 2009; Was ist der Mensch? – Que é o Homem? – Antropologia, Estética e Teleologia em Kant (co-org.), Lisboa:CFUL, 2010; Kant e a 
Música (org.), São Paulo: Barcarolla,2010; Kant e a Biologia (org.), São Paulo: Barcarolla, 2012; Kant’s Lectures / Kant’s Vorlesungen  (co-editor), 
Berlin/New York: Walter de Gruyter (no prelo). 
 

 
VASCO BAPTISTA MARQUES 
Centro de Filosofia da UL 

O dualismo do instante e do intervalo como problema de fundo da ontologia temporal de 
Jankélévitch 
A nossa comunicação tentará pôr em evidência o móbil da ontologia temporal desenvolvida por Jankélévitch em Le je-ne-
sais-quoi et le presque-rien (1957), a saber: a necessidade de mitigar a separação que a metafísica de Philosophie 
Première (1953) impusera entre o intervalo e o instante. De facto, porque definia então o criador como um acto-sem-ser 
que opera no instante e o criado como um ser-sem-acto que devém no intervalo (e porque pretendia, ademais, 

salvaguardar a diferença entre o criador e as criaturas), Jankélévitch acabava por identificar a duração humana à 

negatividade. Mostraremos, porém, que – mesmo antes da construção da sua ontologia do tempo – Jankélévitch fora já 
forçado a admitir a possibilidade de uma continuação temporal do instante (nomeadamente, no quadro Traité des vertus 
que publicou em 1949), e que a sua filosofia institui, de resto, um insolúvel debate entre as exigências de um intervalo que 
parece requerer o instante para devir, e um instante que parece constituir a negação do intervalo. 
  

Vasco Baptista Marques - Doutorando em filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com um projecto de tese subordinado ao 
problema do tempo na filosofia de Vladimir Jankélévitch. É membro do Centro de Filosofia da mesma Universidade desde 2004, e co-editor da revista 
Philosophica publicada pelo Departamento de Filosofia da mesma Faculdade desde 2012. É, desde 2005, crítico de cinema do semanário Expresso. Tem 
vários ensaios publicados em volumes coletivos e em revistas nacionais e estrangeiras sobre assuntos de estética filosófica. 
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VIRIATO SOROMENHO MARQUES 
Universidade de Lisboa / Centro de Filosofia da UL 

Que Filosofia para os desafios da era do antropoceno? 
Desde que o Prémio Nobel da Química de 1995, Paul Crutzen, cunhou a expressão “Antropoceno” , o tema da crise 

ambiental é inseparável da necessidade de pensar o significado da actual dominação humana sobre a Terra. A noosfera 

transformou-se numa tecnosfera omnipresente com força plástica suficiente para modificar os grandes componentes do 
Sistema Terra. Da atmosfera à criosfera, da biosfera à hidrosfera, passando pela litosfera, nada escapa a uma metamorfose 

ontológica da Terra, por acção antrópica. Perante um mundo que muda com velocidade e intensidade vertiginosas, a 
Filosofia hesita entre assumir-se como rememoração crepuscular antecipadamente póstuma, ou seguir o fio condutor da 

sua tradição crítica, enunciando o diagnóstico e a possível terapia para os grandes desafios do conhecimento, da cidade, da 

condição humana, e da habitação ética da nossa casa planetária.  
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Económico e Social (1992-1996). Exerceu as funções de Vice-Presidente da Rede Europeia de Conselhos do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável 
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Recebeu o Prémio Quercus, na edição de 2011, e o Prémio Personalidade de 2014, pela Fundação Portuguesa do Pulmão. Autor de mais de quatro 
centenas de obras (entre as quais vinte livros) sobre temas filosóficos, ambientais e estratégicos. Proferiu e/ou coordenou mais de mil conferências, 
seminários, e cursos em vinte e três países. Tem colaboração regular na imprensa escrita e audiovisual. - No plano académico, introduziu na Universidade 
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