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ALUNO: DANILO DE OLIVEIRA CARETTA 

ORIENTADOR: AGUINALDO PAVÃO 

TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE A CONCEPÇÃO DE PESSOA E OS PRINCÍPIOS DA JUSTIÇA 

NO CONSTRUTIVISMO DE JOHN RAWLS 

RESUMO: O objetivo principal deste trabalho é o de esclarecer a relação entre a concepção 

de pessoa moral e a proposta da justiça como equidade como um todo e, mais 

especificamente, com os princípios primeiros de justiça. Para tal, delineio o que acredito 

ser o problema principal de Uma Teoria da Justiça e descrevo em linhas gerais a solução 

proposta por Rawls, discuto o papel do equilíbrio reflexivo na fundamentação desta 

concepção de justiça e a metodologia contratualista utilizada pelo autor para, na 

sequência, elucidar o conceito de pessoa moral como racional, razoável, livre e igual e sua 

relação com os princípios de justiça. A necessidade de exploração destes conceitos é 

consequência do uso da ideia de justiça procedimental pura, e saber se esta ideia é levada 

à cabo de maneira suficiente representa um dos objetivos específicos deste trabalho. A 

proposta contratualista de Rawls destaca-se por situar indivíduos numa situação inicial 

hipotética de escolha, onde estão por decidir qual conjunto de princípios deve reger a 

distribuição dos benefícios e encargos decorrentes da cooperação social. Tais indivíduos 

desconhecem, entretanto, a configuração específica de seu eu na sociedade, os avanços 

tecnológicos, a quantia de recursos disponíveis, etc., de modo que não podem sugerir 

princípios que os favoreçam diretamente. Argumenta-se, partindo da preferência destes 

indivíduos por bens sociais primários (direitos, liberdades, oportunidades, renda e 

riqueza), que seria alcançado um conjunto de dois princípios, segundo os quais priorizam-

se as liberdades fundamentais, que devem ser maximizadas, promove-se a igualdade 

equitativa de oportunidades e redistribui-se o excedente da cooperação de modo a 
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beneficiar os menos favorecidos. Tais princípios são ordenados graças à prioridade dada 

às liberdades fundamentais, que figuram como bens sociais imprescindíveis à consecução 

de qualquer concepção de bem que os indivíduos possam vir a ter. A escolha destes 

princípios, como percebe-se, está intimamente ligada à interpretação que os cidadãos têm 

de si mesmos, de suas faculdades, motivações e objetivos. Esclarecer tais elementos e o 

modo se articulam com os dois princípios de justiça supracitados é de grande valia, não 

apenas por jogar luz ao pensamento político e filosófico de John Rawls, mas também por 

possibilitar uma compreensão melhor dos problemas concernentes ao tema da justiça. 

__________ 

ALUNO: YURI JOSÉ VICTOR MADALOSSO 

ORIENTADOR: MARCOS ALEXANDRE GOMES NALLI 

TÍTULO: LINGUAGEM E CONHECIMENTO 

RESUMO: Neste trabalho monográfico, iremos elucidar ao leitor um importante problema 

epistemológico pertencente às Investigações Lógicas (1900-1901) de Edmund Husserl 

(1859-1938): a relação entre a linguagem e o conhecimento, ou, mais propriamente, a 

relação entre conhecimento simbólico ou representacional e conhecimento imediato ou 

intuitivo. Pretendemos aqui elucidar e analisar como se dá uma possível solução ao 

problema, e iremos concluir que esta está direta e principalmente ligada a uma proposta 

teórica que visa partir da análise do conceito de “expressão”, ou “ato significante”. Tal 

proposta considera o ato expressivo o ponto de partida do conhecimento, e através dele é 

que chegamos a um resultado cognitivo ideal (evidência adequada) ou a uma meta limite, 

que não é senão o conhecimento pleno do próprio objeto expressado. Há, portanto, 

completude epistemológica quando houver uma completude de sentido lingüístico. 

Efetuaremos, para provarmos tal tese, uma pormenorizada análise dos conceitos da I, V e 

VI Investigação Lógica, que elucidam em descrições e construções argumentativas o 

intento de Husserl em esclarecer a relação entre expressão e intuição, e entre sentido ou 

significação e intuição. Após tal percurso, iremos analisar e apresentar alguns pontos de 

vista acerca deste problema, de autoria de alguns comentadores eminentes, e iremos 

defender um ponto de vista que vise embasar e respaldar tal resposta ao problema que já 

delineamos, recorrendo a uma interpretação que tome o problema da linguagem e da 

intuição em Husserl como um crescente processo de fundamentação do próprio 

conhecimento intuitivo, através de uma consideração do papel da expressão. Enfatizamos, 

ainda, que não partiremos em absoluto de uma interpretação estritamente semântica do 
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conceito de expressão, mas apenas no sentido em que servir para nossos propósitos 

teóricos. 

__________ 

ALUNO: PAULO THIAGO SCHMITT 

ORIENTADOR: JOSÉ FERNANDES WEBER 

TÍTULO: TEMPORALIDADE NO “CORAÇÃO” DA EXPRESSÃO: O TEMPO COMO O 

FIADOR DO ENLACE ENTRE O SENSÍVEL E A SIGNIFICAÇÃO EM MERLEAU-PONTY 

RESUMO: Esta monografia apresenta o trajeto de uma pesquisa teórica sobre conceitos de 

fenomenologia e de ontologia na filosofia de Maurice Merleau-Ponty. O propósito geral do 

trabalho visa esclarecer as imbricações entre o conceito de expressão e o de temporalidade 

do ponto de vista merleau-pontyniano. Nesse sentido, procuramos desvelar o fundamento 

do domínio da expressão a partir da indicação do plano do tempo como fato último das 

operações expressivas. A descrição teórica dessa “redução” apoia-se desde as principais 

influências de nosso filósofo francês até seus próprios escritos em 1945, ponto limite da 

análise aqui proposta, visto que essa é a data da publicação da obra Fenomenologia da 

Percepção de Merleau-Ponty, fonte central da pesquisa aqui realizada. Deveremos entrever 

que o tempo é a medida do ser que vem a presença na percepção antepredicativa do 

mundo natural e que, além disso, deve ele também garantir a superação da tradicional 

dicotomia cartesiana entre res extensa e res cogitans. Em outras palavras, o tempo deve ser 

o fiador do enlace entre o sensível e a significação, entre o corpo e o espírito, entre a 

natureza e a cultura. Portanto, o objetivo deste trabalho é o de avaliar até onde o tempo 

pode assumir esse papel reconciliador, mas como já antecipado, essa recondução da 

expressão ao tempo se limita até os escritos de 1945. Este limite é posto porque o próprio 

filósofo francês reconheceu a necessidade de reformas com relação à concepção do tempo 

na obra supracitada. Justamente para orientar futuras abordagens sobre esse tópico na 

ontologia merleau-pontyniana – em especial aquela produzida na década de 1950 – que 

este trabalho ganha relevância, pois as saídas ou os resultados da monografia descrevem 

os pontos de entrave, as inconsistências que impedem que o tempo assuma, afinal, aquele 

papel reconciliador. O delineamento de tal impossibilidade é um benefício oferecido neste 

trabalho porque reforça uma linha de interpretação, sobre as obras de Merleau-Ponty, que 

sinaliza uma mesma preocupação ontológica perseguida pelo autor, qual seja, a de 

neutralizar a oposição entre uma esfera do sentido e outra do não-sentido. E a partir dos 

resultados obtidos aqui, poder-se-á seguir adiante nas pesquisas sobre Merleau-Ponty 

respeitando a posição do tempo nos propósitos ontológicos do filósofo francês, posição 
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que, entretanto, deve assumir um lugar no “logos do mundo estético” ao invés de orbitar 

sobre o cogito tácito; e é este último caso que será alvo dessa redação. 

__________ 

ALUNO: LARISSA FARIAS REZINO 

ORIENTADOR: JOSÉ FERNANDES WEBER 

TÍTULO: IMAGEM E CONCEITUAÇÃO NO GÊNERO ENSAÍSTICO  EM ALBERT CAMUS 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar as obras do filósofo argelino Albert 

Camus, em especial as obras “O Mito de Sísifo” e “O Estrangeiro”, visando apresentar a 

relação conceitual estabelecida entre elas e o conceito de “absurdo” que permeia todas as 

obras desse autor. Camus desenvolveu sua teoria do absurdo utilizando recursos não 

convencionais aos textos filosóficos, transformou seu conceito em imagens através das 

suas criações, acreditando com isso melhor abarcar as dimensões que uma teoria 

existencial confere ao homem. Sem enquadrar sua noção a um sistema categórico de 

ideias, por afirmar ser o absurdo uma noção inversa ao pensamento lógico, encontrou na 

arte o deleite preciso para expor um sentimento. Por assim ser, há uma grande variedade 

de formas de escritas nas obras deste autor, indo de ensaio, contos, romances a diálogos 

teatrais, que atribuem uma nova roupagem, ou seja, imagem, sempre para a mesma noção. 

Esta monografia pretende apresentar o método camusiano que entrelaçou literatura e 

filosofia para alcançar com a imagem uma representação genuína de um conceito, 

oferecendo a partir disto uma nova possibilidade de escrita conceitual. 

__________ 

ALUNO: DAVID GUARNIERY 

ORIENTADOR: CARLOS MANHOLI 

TÍTULO: PODEM AS MÁQUINAS PENSAR? UM DEBATE SOBRE FILOSOFIA DA MENTE E 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

RESUMO:  Assumindo como tema para este Trabalho de Conclusão de Curso a reprodução 

do debate sobre a possibilidade da elaboração de máquinas autoconscientes em programas 

de Inteligência Artificial Forte, os autores René Descartes, Alan Turing e John Searle 

formam aqui a base teórica por meio da qual se processa a investigação sobre o aludido 

tema. Para tanto, aqui é apresentado um conceito pré-teórico de máquina, a saber: 

qualquer artefato produzido pelo homem. Além disso, verificaremos, como se poderá 

notar, que cada autor trabalhará com uma definição distinta de autoconsciência ou mente, 

de sorte que para a pergunta clássica “Podem As Máquinas Pensar?” caberão posições 

diversas conforme a definição que se assume, o que terminará por resultar em uma 
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resposta positiva ou negativa; podendo ainda o problema investigado permanecer em 

aberto ou mesmo não ser passível de uma conclusão. 

_________ 

ALUNO: GUSTAVO DE MEDEIROS 

ORIENTADOR: ARLEI DE ESPÍNDOLA 

TÍTULO: A NATUREZA HUMANA EM FEUERBACH E A TEOLOGIA INVERTIDA 

RESUMO: Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872) filósofo alemão, reconhecido por seus 

estudos no campo da antropologia e da teologia, tendo a problemática da religião e tudo 

que a ela se relaciona como seu objeto principal de interesse em todo seu pensamento 

filosófico, parte do pressuposto de que a religião nada mais é do que a essência do homem. 

Ou seja, o Deus do homem não é nada mais do que a essência divinizada do homem. 

Feuerbach propõe uma espécie de Teologia Invertida, onde o homem deixa de ser a 

criatura originada a partir de Deus, e passa a ser o criador da ideia de Deus. Ele sofre, a 

partir de então, um processo de marginalização acadêmica, que o leva ao ostracismo 

filosófico em sua época, devido aos seus primeiros escritos e às suas ideias acerca de Deus 

e da religião cristã principalmente. Argumento estes expressos nas obras A essência do 

cristianismo (1842), Preleções sobre a essência da religião (1848) e A essência da religião 

(1846). O presente trabalho visa então reconstruir os argumentos do filósofo alemão que 

nos leva ao entendimento dessa nova perspectiva, a Teologia Invertida, partindo da 

compreensão da natureza humana e sua correlação com a “natureza” divina. 

__________ 

ALUNO: LUCAS BONESI FERREIRA 

ORIENTADOR: CHARLES FELDHAUS 

TÍTULO: ANTROPOLOGIA E RAZÃO EM THOMAS HOBBES: A CONSTRUÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar como a concepção antropológica e a 

de razão de Thomas Hobbes influenciam na construção de sua concepção de sociedade 

civil. Essa pesquisa foi dividida em quatro capítulos: o primeiro reconstrói a maneira como 

Hobbes compreende a natureza humana; o segundo examina como ele compreende a 

igualdade natural dos homens e como essa situação de simetria entre os seres humanos 

pode gerar a guerra entre eles. O terceiro busca mostrar como a razão pode instaurar a 

paz – mediante as leis de natureza – ou causar a guerra. Finalmente, o quarto capítulo 

busca evidenciar como a sociedade civil surge mediante a nomeação de um soberano, 

único meio possível para que haja uma efetiva paz entre os os seres humanos. A 
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metodologia adotada foi uma pesquisa bibliográfica, especificamente em duas obras de 

Hobbes: “Leviatã” e “Do Cidadão”. Este trabalho pretende demonstrar que a teoria 

antropológica e política de Thomas Hobbes estão diretamente conectadas. A razão assume 

um  papel importante como sendo aquela faculdade humana capaz de calcular nomes e 

fatos. No entanto, pelo fato dos homens seguirem suas paixões, a razão entra como uma 

forma de articular as palavras e fatos para conseguir atingir as paixões desejadas.  Neste 

sentido, se cada homem seguisse apenas suas paixões, não poderia haver uma sociedade 

civil. Portanto, instaura-se o poder soberano, que atua de acordo com a reta razão, 

submetendo todos os indivíduos a apenas uma única vontade pelo medo que pode 

suscitar. 

__________ 

ALUNO: JASIEL SILVA NASCIMENTO 

ORIENTADOR: VANDERSON TEIXEIRA 

TÍTULO: A JUSTIFICAÇÃO DO ESTADO E A LIBERDADE DO SÚDITO EM THOMAS 

HOBBES 

RESUMO: Apresentaremos neste trabalho questões relativas a formação do Estado dentro 

da teoria política de Thomas Hobbes, bem como se pode ser livre dentro do Leviatã. Desta 

forma é preciso expor porque é necessário a existência de um Estado. Para tanto é preciso 

compreender os pontos de partida do autor. O Estado se faz necessário porque é o único 

meio capaz de manter a segurança e a paz. A hipótese de um estado natural traz consigo 

ameaças contrárias à vida. E baseado no princípio fundamental da garantia da vida, o 

estado de natureza se mostra inviável para o homem.  Após apresentar sua hipótese do 

estado de natureza que é um estado calamitoso e de guerra, o ser humano necessita sair 

deste. Para tanto, firma um contrato com cada membro da multidão tendo como 

representante um terceiro. O homem cria o Estado civil, representante máximo dos 

homens. Esse representante é quem cria as leis e deve ter força suficiente para manter a 

paz e a segurança dos contratantes. Esse ator que possui a soberania, tem poder sobre 

todos, ele precisa ser forte o bastante para proteger cada súdito. Ao criar as leis, priva-se 

as liberdades. Contudo restam alguns movimentos em que se pode ser livres. Em primeiro 

lugar, na ausência de leis especificas e em segundo quando o soberano não conseguir dar 

garantias de paz e segurança aos súditos, e por fim quando o soberano mandar que se faça 

algo contrário as leis de natureza, obrigando a que contrarie algum direito que não foi 

transferido. 

__________ 



Caderno de resumos do tcc/2013 

 

7 

 

ALUNO: WEISELL GOMES NEVES 

ORIENTADOR: EDER SOARES DOS SANTOS 

TÍTULO: CONSIDERAÇÕES FREUDIANAS A RESPEITO DA FELICIDADE E DA 

CIVILIZAÇÃO : O CONTRATUALISMO SEXUAL E A POSSIBILIDADE DE FELICIDADE 

RESUMO: O presente estudo te a pretensão de explorar as obras de Sigmund Freud no que 

tange a política e a felicidade e refletir a partir delas sobre uma nova ideia até então pouco 

explorada dentro da obra de Freud, a saber a teoria sobre a civilização ter como base um 

contrato social originado da busca por satisfação sexual. Além desse ponto específico, tal 

discurso trará vários conceitos já estudados dentro da tese psicanalítica tradicional 

freudiana, além de um conceito em especial que chamou a atenção deste estudo que é a 

felicidade. Buscaremos passar a compreensão de Freud quanto à esse ideia de vida feliz e 

qual a relação disso com a vida em civilização ou cultura. Dentro dessa proposta 

passaremos ainda por definições auxiliares, como a de amor, id, ego, neurose, entre outras 

que chamam a atenção diante da obra de Freud como um todo. Lembraremos a definição 

dada pelo autor de um possível estado de natureza em Totem e Tabu (1913-1914) e outros 

momentos textuais onde o autor aborda o tema político. Para chegar a esse objetivo um 

caminho será traçado apoiando-se nas teorias contratualistas modernas e nos dizeres 

freudianos sobre a sexualidade do qual pode-se extrair a tese acima apresentada. 

__________ 

ALUNO: FRANCO PEREIRA LEITE 

ORIENTADOR: MARCOS NALLI 

TÍTULO: O PODER DE MATAR: O PARADOXO DA BIOPOLÍTICA FOUCAULTIANA 

RESUMO: O presente trabalho tem por finalidade reconstruir a Analítica do Poder de 

Michel Foucault, desde sua concepção sobre o poder, até o que ele denominou de 

Biopolítica da população, uma modalidade de exercício do poder que surge como 

complemento do poder disciplinar. O limiar da modernidade biológica para Foucault é 

quando a vida, com todos os seus processos, entra nos cálculos políticos, ou seja, quando 

todas as ações políticas estão voltada para a promoção da vida, de modo que todas as 

estratégias do poder irão centrar-se em garantir uma homeostase da população. No 

processo de garantia da vida, as estratégias podem ter de operar paradoxalmente ao levar 

a morte àqueles que de alguma forma representam um perigo à população; nas palavras 

de Foucalt, “são mortos legitimamente aqueles que de alguma forma representam um 

perigo para espécie”, isto porque a morte não é algo separado da vida, pelo contrário, é 
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algo que faz parte da vida. Portanto a morte não é algo que deva ser evitado, mas gerido 

num nível aceitável, fazendo assim da biopolítica, talvez, uma tanatopolítica. 

__________ 

ALUNO: MARIO REINALDO DA SILVA 

ORIENTADOR: EDER SOARES DOS SANTOS 

TÍTULO: SOBRE O CONCEITO DE FILOSOFIA EM HEIDEGGER: BREVE ESTUDO SOBRE 

A FILOSOFIA COMO DISPOSIÇÃO DO DASEIN 

RESUMO: Heidegger, em sua conferência O Que é Isto – A Filosofia? Destaca dois 

principais sentidos que ela possui na história do pensamento ocidental. No primeiro 

destes sentidos, Heidegger aponta que a filosofia estava presente na prática do diálogo, 

sendo que a base do mesmo, a compreensão, era mantida por entes que investigavam a 

respeito do ser. Neste caso, Heidegger afirma que havia correspondência entre o ser e o 

ente, correspondência esta que torna a Filosofia como sendo lógos, e o seu sentido, em tal 

momento, é designado pelo filósofo como o sentido originário. No segundo caso, a filosofia 

entra na dinâmica histórica e os entes deixam de investigar a respeito do ser, e passam a 

perscrutar sobre os objetos que não possuem a mesma maneira dos entes dotados de 

compreensão. Neste segundo momento, é dito que a filosofia ganha o sentido ôntico, ou 

seja, é desvinculada do ser que a compreende, portanto, perde o seu contexto e se torna 

abstrata. Na supracitada conferência, o filósofo argumenta que a razão de a Filosofia ter se 

tornada abstrata, tem relação com o fato de o ente que compreende o ser, também passar 

a ser visto de modo ôntico. Pois não se leva mais em conta o fato dele dialogar, mas sim, 

de poder determinar as coisas, além de ser determinado por conceitos que não condiz 

com o seu contexto originário. Na verdade, tal crítica sobre a determinação do ente, já 

estava contida na obra magna de Heidegger, qual seja, Ser e Tempo. Sendo assim, a 

presente monografia partirá de tal obra, especificamente, da analítica existencial, e 

passará por alguns escritos da década de trinta, pois tal percurso permitirá averiguar à 

filosofia como disposição do ente que compreende ser, a saber, o Dasein. Para assim, 

mostrá-la em correspondência a tal ente, portanto, de maneira não ôntica. 

__________ 

ALUNO: TAMARA RIBAS ALVES 

ORIENTADOR: RODRIGO RABELO 

TÍTULO: A LIBERDADE INDIVIDUAL NA FILOSOFIA DA HISTÓRIA DE HEGEL 

RESUMO: O intento deste trabalho é analisar  como se dá a liberdade individual através da 

Filosofia da História para Hegel. Para tanto, será necessário percorrermos o caminho 
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construído por Hegel para entendermos sua teoria sobre uma liberdade individual. Sendo 

assim, compreender o sistema hegeliano e seus principais conceitos é imprecindível para 

realizar tal proposta. Analisando o conceito de Razão, entendemos que esta é uma 

Substancia em que a realidade existente emana da mesma, através de um processo 

dialético. A Razão pode se manifestar nessa realidade sob três formas: como Ideia, 

Natureza e Espírito. O Espírito possui sua dialética interna, que faz manifestar como 

Espírito Subjetivo, Espírito Objetivo e Espírito Absoluto. Mas é através do Espírito 

Subjetivo que o homem alcança sua liberdade individual. O Espírito Subjetivo se 

desenvolve através da História Universal até que o homem está de acordo com a Razão: se 

torna consciente de si, de sua liberdade e  do Absoluto.  

__________ 

ALUNO: ANDERSON SOUZA OLIVEIRA 

ORIENTADOR: JOSÉ FERNANDES WEBER 

TÍTULO: PERSPECTIVISMO EM FRIEDRICH NIETZSCHE: ACERCA DA VERDADE E DA 

MENTIRA NO SENTIDO EXTRAMORAL E A GAIA CIÊNCIA 

RESUMO: O perspectivismo é um importante conceito da filosofia de Friedrich Nietzsche. 

Este conceito aparece em sua primeira figuração no ensaio Acerca da verdade e da mentira 

no sentido extramoral (1873). Para apresentar esta figuração, no primeiro capítulo, são 

refeitos os argumentos que Nietzsche desenvolve durante o ensaio, tratando-se de cada 

conceito e considerações: o intelecto, o impulso à verdade, a palavra, o conceito, o homem 

intuitivo e o homem racional e a crítica à ciência. Isto se dá a fim de que estes conceitos e 

considerações sirvam de amparo para a defesa daquela primeira figuração do 

perspectivismo. A defesa se baseia na premissa de que Nietzsche já no ensaio pontua a 

negação da possibilidade de alcance da verdade única, objetiva, universal, além de 

caracterizar o mundo humano, em suas designações e em todo seu conhecimento, como 

algo criado mediante os erros da linguagem. Apesar desta negação do filósofo em relação à 

verdade, percebe-se que a coisa-em-si se mantém ontologicamente, porém, sendo 

inapreensível para o homem. Neste ponto, há algo de Kant em Nietzsche. Com o segundo 

capítulo, a obra abordada é A gaia ciência (1882). Neste capítulo é mostrado as 

continuações de análises que Nietzsche conserva desta obra em comparação com aquele 

ensaio, como também em que sentido o perspectivismo aparece de forma configurada e 

radicalizada. N’A gaia ciência o perspectivismo tem como componente capital a afirmação 

de que todo conhecimento humano é interpretativo. O homem a todo instante está criando 

e recriando o mundo a sua volta a partir da interpretação. 
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__________ 

ALUNO: ADRIANO BORGES 

ORIENTADOR: AMÉRICO GRISOTO 

TÍTULO: A FILOSOFIA DE DELEUZE PARA O CINEMA CLÁSSICO 

RESUMO: Até onde sabemos, Henri Bergson foi o primeiro filósofo que abordou o cinema 

na filosofia, foi na obra a Evolução Criadora, onde aparece o conceito de movimento 

cinematográfico, que se refere ao movimento produzido por um filme como ilusório, pois o 

cinema primitivo, ou seja, aquele primeiro cinema das câmeras imóveis, não fornecia um 

tipo de movimento similar ao do nosso sistema sensório motor, e também não tinha um 

código de estruturas compositivas. Foi justamente o encontro com desenvolvidos por 

Bergson que transparece em Deleuze a necessidade intelectual para se usar da filosofia 

para falar para o cinema. Neste presente trabalho, será mostrado como o filósofo Gilles 

Deleuze, se serve de conceitos filosóficos do pensador Henri Bergson, para construir uma 

taxionomia do cinema clássico dos anos 20, com o objetivo de legitima-lo como ontológico, 

ao passo que é produtor de um movimento puro, conforme nossa percepção natural, 

legitima-lo também como estatuto artístico, e capaz de se fazer pensar. Como referência 

principal, será usada a obra A imagem-movimento. 

__________ 

ALUNO: HEITOR GODINHO TANUS 

ORIENTADOR: AMÉRICO GRISOTO 

TÍTULO: DELEUZE, REPRESENTAÇÃO E DIFERENÇA 

RESUMO: Nosso trabalho analisará o problema da representação a partir do filósofo Gilles 

Deleuze e, em seu término, ou seja, em seu último capítulo, apresentará a alternativa 

deleuziana da filosofia da diferença. Inicialmente abordaremos dois importantes 

momentos da filosofia representativa, interpretando, primeiramente, a elaboração clássica 

dos pensadores gregos Platão e Aristóteles, para depois, com leituras de Descartes, Kant e 

Foucault, analisar a representação moderna. Assim, no último capítulo iremos apresentar 

a proposta do conceito de diferença e de como ele é impensável dentro dos limites 

necessários impostos pelo pensamento representativo. É claro que pela importância do 

problema da diferença, hora ou outra adentraremos em sua discussão também no 

decorrer dos dois primeiros capítulos. Nosso problema consiste em explicitar porque 

Deleuze constantemente rejeitou o pensamento que transita na proposta da representação 

– mostrando a insuficiência de seus limites para uma filosofia da diferença. E, como 

desfecho final, trabalharemos da forma mais objetiva e clara possível, acerca do 
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esclarecimento da proposta que Deleuze procura trazer à tona com o conceito de 

diferença.   

__________ 

ALUNO: GUILHERME VINICIUS DA SILVA 

ORIENTADOR: CHARLES FELDHAUS 

TÍTULO: A CRÍTICA DE TUGENDHAT À PRIMEIRA SEÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA 

METAFÍSICA DOS COSTUMES DE KANT 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é expor os conceitos centrais abordados por 

Immanuel Kant na primeira seção de A Fundamentação da Metafísica dos Costumes (FMC) 

de Kant e as críticas realizadas por Tugendhat em sua obra Lições sobre Ética (LE), 

especificamente nos capítulos em que trata da primeira seção da principal obra de filosofia 

moral de Kant. Ele critica especialmente a tentativa de Kant de fundamentar a moral de 

forma absoluta.  O primeiro capítulo traz intitulado, “Primeira seção da fundamentação da 

metafísica dos costumes - a necessidade de uma fundamentação a priori” – reconstrói 

esses principais elementos da ética de Kant, a partir da analise do prefácio da FMC sobre o 

anuncio de uma moral a priori. A fim de elucidar alguns conceitos dessa obra serão feitas 

algumas referências a outra obra importante de Kant, a Crítica da Razão Pura (CRP). Além 

disso, serão reconstruídos e analisados os principais elementos da ética de Kant como 

dever, boa vontade, imperativo categórico, entre outros.  Algumas considerações serão 

feitas a respeito da plausibilidade de Kant aplicar o termo a priori nos conceitos 

fundamentais expostos na primeira seção. O segundo capítulo intitulado “A crítica de 

Tugendhat a fundamentação metafísica dos costumes de Kant”, reconstrói algumas das 

principais críticas desse pensador contemporâneo à tentativa de Kant de fundamentar a 

moralidade, com ênfase apenas ao que ele diz a respeito da primeira seção da obra de 

Kant. Tugendhat se opõe à forma com como Kant compreende o conceito de razão em sua 

tentativa de fundamentar a moralidade. Ele defende uma fundamentação mais fraca da 

moralidade do que aquela defendida por Kant, não obstante, esse estudo não se aprofunda 

na proposta de uma fundamentação ética de Tugendhat propriamente dita. Esse capítulo 

do presente estudo apenas reconstruirá elementos centrais do que Tugendhat diz a 

respeito da primeira seção do texto de Kant.  

__________ 

ALUNO: DIEGO DE SOUZA HIRATA 

ORIENTADOR: AGUINALDO PAVÃO 

TÍTULO: A TESE COMPATIBILISTA DE DAVID HUME  
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RESUMO: O trabalho apresenta e esclarece o compatibilismo de David Hume não apenas 

no que tange sua conciliação entre a necessidade presente nos atos humanos com a 

liberdade desses atos, mas estende sua tese compatibilista à responsabilidade moral que 

comporta toda ação livre e também aos motivos que as influenciam. Todo ato livre de 

coerção externa é, na filosofia de Hume, classificado moralmente como um ato louvável ou 

um ato censurável. Na tese sobre a responsabilidade moral das ações o autor recorre ao 

sentimento moral moldado pelo caráter para imputar graus dessa responsabilidade nos 

atos, não obstante, também os atos que não sofrem censura ou sofrem menor censura 

moral. Embora Hume se satisfaça em apenas demonstrar que, em sua primeira 

Investigação, os atos livres decorrem de determinações da vontade e que existem 

princípios que regem essa vontade, defendemos que é de extrema importância se ater a 

esses princípios que movem nossas ações. No livro 2, denominado Das paixões, da obra 

Tratado da natureza humana Hume apresenta pela primeira vez sua teoria compatibilista 

e, juntamente, os motivos que influenciam a vontade nos atos livres. A posição de Hume ao 

exaltar as paixões como determinantes de uma ação e a razão de dizer apenas a respeito 

do falso e do verdadeiro segue contra toda filosofia que dá créditos unicamente à razão 

para a deliberação dos atos volitivos. O esclarecimento e união desses quatro pontos 

(necessidade, liberdade, imputação moral e determinações da vontade) são o alvo de 

minhas especulações e esclarecimentos. E para essa tentativa usamos, principalmente, 

esses dois livros de Hume, o Tratado da natureza humana e a Investigação sobre o 

entendimento humano. 

__________ 


