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APRESENTAÇÃO 
 

A Associação Brasileira de Estudos do Século XVIII (ABES XVIII), constituída em 2014 e 
formalmente registrada em 2016, tem como objetivo reunir pesquisadores de diversas áreas 
do conhecimento interessados na cultura e na história do século XVIII. Trata-se de uma 
entidade sem fins lucrativos voltada para o incentivo e a difusão de estudos acadêmicos 
relacionados ao movimento social e intelectual hoje conhecido como “Iluminismo”, 
“Lumières”, “Enlightenment” ou “Aufklärung”.  

 
A ABES XVIII é filiada à Société Internationale d’Étude du Dix-huitième Siècle (SIEDS) e 

oferece aos seus membros o meio institucional para a participação nas atividades oficiais de 
um grupo que reúne pesquisadores não apenas da América e da Europa, mas também do 
Japão, da Coreia e da Austrália. Os congressos da SIEDS ocorrem quadrienalmente e, em sua 
última edição (Rotterdam, 2015), registrou-se o número de 49 brasileiros, dos quais somente 
dois não eram membros da ABES XVIII. 

 
O Primeiro Congresso da ABES XVIII será a ocasião para reunir os membros da 

Associação, que discutirão seus trabalhos de pesquisa, juntamente com todos aqueles que 
se interessam, direta ou indiretamente, pelo chamado “Século das Luzes”. Com o intuito de 
viabilizar um amplo debate envolvendo as diversas áreas das Humanidades, a comissão 
organizadora do Congresso propôs como tema do evento “As Luzes e o Brasil”. Espera-se 
dessa maneira criar as condições para que as universidades brasileiras possam se inserir no 
âmbito das atividades de pesquisa internacionais sobre o século XVIII europeu, latino-
americano e brasileiro. 

 
Por seu caráter multidisciplinar, o Congresso propiciará a troca de experiências de 

pesquisa de pontos de vista diversos, de acordo com as metodologias próprias da Filosofia, 
da História, dos estudos em Literatura, das Ciências Sociais, da Educação e das Artes. 

 
 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Filiada à Société Internationale d’Étude du Dix-huitième Siècle (SIEDS), a Associação 

Brasileira tem como objetivo reunir pesquisadores de diversas áreas do conhecimento 
interessados no pensamento, na cultura e na história do século XVIII europeu, latino-
americano e brasileiro. Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos, voltada para o 
incentivo e o desenvolvimento de estudos acadêmicos relativos ao movimento intelectual 
conhecido como Iluminismo. Em suas atividades, a Associação tem como pressupostos a 
criação de um espaço multidisciplinar de investigação sobre o século das Luzes, a fim de 
contribuir para a ampliação das atuais pesquisas e para a formação de novos pesquisadores. 
A ABES XVIII já conta com uma centena de membros, docentes e pós-graduandos de todas as 
regiões do país. Para seu primeiro congresso, a Associação propõe o tema “As Luzes e o 
Brasil”.   
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Consideramos que o tema “As Luzes e o Brasil” permitirá, em primeiro lugar, acolher 
e fazer um balanço dos estudos de pesquisadores brasileiros sobre o século XVIII, na 
Filosofia, na História, na Literatura, na História das Ciências, das Artes e da Educação, bem 
como em outras áreas das Humanidades. Existem, atualmente, diversos grupos de pesquisa 
sobre as Luzes, disciplinares e interdisciplinares, coordenados por professores de 
universidades, em todas as regiões do Brasil, e que mantêm seminários e organizam 
colóquios, tendo em vista o intercâmbio de estudos sobre o tema. Pode-se dizer, sem 
dúvida, que há uma tradição consolidada de pesquisas brasileiras sobre o Iluminismo em 
suas mais diversas formas de manifestação.  

 
O Congresso acolherá trabalhos sobre a questão das mulheres no século XVIII. Estes 

poderão ter como objeto tanto a produção literária e filosófica das escritoras da época, 
quanto a questão do alcance e dos limites do pensamento do século em relação a questões 
de gênero.  

 
Haverá também espaço para estudos sobre autores dos séculos XX e XXI que se 

dedicaram ao exame do legado das Luzes, tais como Hannah Arendt, Adorno, Horkheimer, 
Foucault, Derrida, Koselleck e outros, cujos trabalhos permitiram medir a relevância e as 
implicações do pensamento iluminista na cultura e na história do Ocidente. 

 
Além disso, o Congresso espera trabalhos sobre a recepção das Luzes europeias no 

Brasil e na América Latina. As pesquisas de alguns historiadores brasileiros mostram que as 
ideias da Ilustração francesa foram recebidas muito cedo no Brasil. É possivel identificar a 
difusão das ideias francesas no período colonial a partir dos relatórios das devassas que 
foram feitas pela polícia nas bibliotecas dos participantes de algumas das conspirações que 
ocorreram em território brasileiro na segunda metade do século XVIII. O caso mais evidente 
é o da Inconfidência Mineira. Segundo os dados recolhidos por Maxwell nos documentos 
oficiais, o Cônego Vieira, um dos mais cultos dentre os inconfidentes, contava em sua 
biblioteca com a História da América de Robertson e a Encyclopédie, bem como obras de 
Voltaire e Condillac. Cláudio Manuel da Costa era tido como tradutor da Riqueza das Nações 
de Adam Smith (o manuscrito da tradução parece ter sido perdido); circulavam entre os 
inconfidentes exemplares da História de Raynal, além de obras de Mably.  

 
Finalmente, o Congresso acolherá pesquisas sobre a visão das Luzes europeias acerca 

do Novo Mundo. Na literatura, na história e na filosofia do século XVIII europeu, a 
descoberta da América deu ensejo à produção de relatos de viagens, romances e contos, 
além de ter possibilitado a reflexão acerca das diferenças entre povos e culturas, da questão 
das origens das civilizações e do direito de colonização. Essa visão europeia manifesta-se nos 
livros sob duas diferentes perspectivas: por um lado, promovem o olhar do europeu para o 
que é o outro de sua cultura; por outro lado, por meio de discursos fictícios dos nativos da 
América sobre a Europa, favorecem uma reflexão sobre a forma como os próprios europeus 
concebem a alteridade simbolizada pelos povos do Novo Mundo. 

 
Os Organizadores. 

 
 



TRABALHOS ACEITOS 
 
1. Abraão Lincoln Ferreira Costa - O Iluminismo alemão e a concepção goetheana de 

formação 

2. Adriana Mattar Maamari - As imagens do feminino em Diderot  

3. Alberto Postigliola - La conquête, les richesses, la justice. Montesquieu face à 
l’Amérique Latine 

4. Alexandre Amaral Rodrigues - A desumanidade e a desordem dos ricos: A crítica moral 
e econômica de Adam Smith à escravidão nas Índias Ocidentais 

5. Alexandrina Paiva da Rocha - A importância do diagnóstico de Montesquieu sobre a 
falência da estrutura da moralidade na tentativa arendtiana de compreensão da 
natureza do fenômeno totalitário 

6. Ana Luiza Reis Bedê - A última batalha de Voltaire: mobilização da opinião pública por 
Lally Tollendal 

7. Ana Paula Londe Silva - A moderna escravidão colonial na teoria econômica de Adam 
Smith 

8. Ana Portich - Por uma percepção retórica do teatro: a carta de Madame Riccoboni a 
Diderot 

9. Anderson Aparecido Lima da Silva - A questão aberta: Foucault e as Luzes 

10. André Campos da Rocha - D’Alembert e o papel da matemática na concepção 
filosófica de ciências naturais 

11. André Luiz Barros da Silva - Diderot e seus ecos no Brasil moderno – A obra do francês 
ressoando em Machado, Guimarães e Clarice 

12. André Queiroz de Lucena - O direito “iluminista”: Barbeyrac e o Préface ao Le Droit de 
la Nature et des Gens de Pufendorf 

13. Antonio José Pereira Filho - “O homem como ser em relação”: Vico, a medicina 
hipocrática e a degeneração civil 

14. Arlenice Almeida da Silva - Ahasvérus de Quinet: a presença de Herder em Castro 
Alves 

15. Barbara Rodrigues Barbosa - As questões de gênero no século XVIII. Um diálogo entre 
Jean-Jacques Rousseau e Mary Wollstonecraft 

16. Breno Ferraz Leal Ferreira - O conceito de “mamífero”, segundo Alexandre Rodrigues 
Ferreira (1756-1815) 

17. Bruna Andrade Pereira Peterlevitz - A metáfora do olhar na obra de Jean-Jacques 
Rousseau 

18. Bruno Omar de Souza - História e poesia nas letras setecentistas: maneiras de narrar o 
passado 

19. Caio Carneiro Marques - Ensaio sobre a Poesia Épica. Uma tradução e uma 
investigação sobre Gosto, Arte e Literatura em Voltaire. A presença do épico 
Voltaireano na obra de Basílio da Gama 
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20. Camila Sant’Ana Vieira Ferraz Milek - A querela entre Helvétius e Diderot: relações 
entre natureza, moral e desenvolvimento humano 

21. Carlos André Chaves de Araújo - O juízo estético como faculdade política a partir das 
“Lições sobre a Filosofia Política de Kant”, de Hannah Arendt 

22. Carlota Boto - A organização das aulas na Universidade de Coimbra: aspectos didáticos 
da reforma pombalina 

23. Carlota Ibertis - Ligação de ideias ou prazer? A noção de princípio em Condillac 

24. Caroline Cristina Souza Silva - A fiscalidade religiosa na capitania de Minas Gerais sob 
a ótica dos Povos de Minas 

25. Christine Arndt de Santana - O Realismo da cena: aproximações entre Diderot e 
Machado de Assis 

26. Clara Carnicero de Castro - Sade e o conceito de organização 

27. Claudia Beatriz Heynemann - Escritas da natureza na ilustração luso-brasileira 

28. Claudio Araujo Reis - A recepção das ideias liberais e a gênese do conservadorismo 
brasileiro: Cairu entre Smith e Burke 

29. Clemie Ferreira Blaud - Cotejo dos textos de Nísia Floresta e Mary Wollstonecraft 

30. Clorinda Donato - Brazil in the Eighteenth-century: The View from Encyclopedias 

31. Cristina de Cássia Pereira Moraes - “As Luzes” e a Capitania de Goiás 

32. Daniel Lago Monteiro - A Lua de Mel da Autoria: o ensaio em periódico inglês do 
século XVIII e a crônica brasileira do período romântico 

33. Daniel Santos Garroux - O paradoxo da linguagem em O Sobrinho de Rameau, de 
Denis Diderot 

34. Danielle Christine Othon Lacerda - As Paixões de Madame Staël e o florescimento do 
Romantismo no final do século XVIII 

35. Danilo Bilate - A filosofia de Matias Aires 

36. Danilo Monteiro Firmino - O ateísmo radical de Barão de Holbach e a proximidade 
com o “neoateísmo”: uma reflexão possível 

37. Dario Galvão - A ideia de eu nos Livros I e II do Tratado da natureza humana de Hume 

38. Débora Aymoré - Controle da natureza e dominação do feminino: Rousseau e a crítica 
do valor do controle 

39. Denise de Almeida Machado - As Luzes e as Mulheres: debates no novo mundo sobre 
a perspectiva de Thomas Jefferson 

40. Dirceu Magri - Voltaire, um percurso pelos trópicos 

41. Edmilson Menezes - Feições da recepção da Aufklärung no Brasil: crítica e literatura 

42. Edna Maria Matos Antonio - A ciência das cartas e dos negócios: Ilustração, economia 
e civilização na obra Secretario portuguez, ou Methodo de escrever cartas por meio de 
huma instrucçaõ preliminar (1745) 
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43. Eduardo Cardoso Braga - Taunay e Rousseau: a melancolia na arcádia e na paisagem 
tropical 

44. Eduardo Henrique Barbosa de Vasconcelos - João da Silva Feijó e Pragmatismo 
Iluminista no Ceará 

45. Eduardo Teixeira de Carvalho Junior - O iluminismo português: entre inimigos e 
defensores da nação 

46. Elayne de Araujo Pereira - Crítica do Século das Luzes a partir de Rousseau 

47. Erygeanny Lira - As interpretações sobre o Iluminismo – o caso português 

48. Evaldo Becker - Bolívar, leitor dos filósofos das luzes e proponente de um pan-
americanismo libertador e independente 

49. Evilásio Barbosa da Silva - A filosofia iluminista na educação brasileira: novas 
possibilidades 

50. Fabio Antônio da Silva - A recepção das ideias de Jean-Jacques Rousseau no Brasil do 
século XIX 

51. Fabio de Barros Silva - A Filosofia das Luzes e o sentido público da educação: a 
atualidade da questão na política educacional brasileira 

52. Fábio Rodrigues de Ávila - Interesse virtuoso ou virtude interessada: o amor de si na 
moral de Holbach 

53. Fabio Stieltjes Yasoshima - Entre ressonâncias e reflexões: sobre a recepção dos 
escritos musicais de Rousseau no Brasil 

54. Fabíola da Silva Caldas - A querela do panteísmo: a redescoberta alemã de Spinoza e 
seus ecos na filosofia kantiana 

55. Felipe Catalani - Conhecimento político: Adorno e as origens modernas da crítica como 
gênero 

56. Felipe Matos Lima Melo - Emílio: um modelo para pensar o desenvolvimento racional 
de forma crítica 

57. Fernando Henrique Ferreira - O discurso do apropriador e o desenvolvimento das 
faculdades no segundo Discurso de Jean-Jacques Rousseau 

58. Fernão de Oliveira Salles - Natureza, arte e linguagem em Condillac: da “metafísica do 
sentimento” à “metafísica de reflexão” 

59. Fran de Oliveira Alavina - O que fazer com os antigos? Vico e a reconsideração de uma 
tópica iluminista 

60. Franciscleyton dos Santos da Silva - Kant e o cosmopolitismo tecnológico: para uma 
Paz Internacional diante do Progresso Técnico-Científico 

61. Francisco Verardi Bocca - O homem aprisionado: Sade, entre materialismo, erotismo e 
abordagens biranianas 

62. Francyhélia Benedita Mendes Sousa - Rousseau e Schiller: aproximações a partir da 
educação 
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63. Gabriel Antonio da Silva Campelo - Iluminismo, educação e emancipação: Kant e os 
desafios em direcionar o indivíduo a um pensar autônomo 

64. Gabriela Berthou de Almeida - Ciência e colonização no Império português: os povos 
das conquistas na ótica de Alexandre Rodrigues Ferreira e Francisco José Lacerda e 
Almeida 

65. Genildo Ferreira da Silva - O discurso libertário de Rousseau no Inferno de Dante 

66. Genivaldo Paulino Monteiro - Lacuna e continuidade: contribuições de Michel 
Foucault e Hannah Arendt para o debate contemporâneo em Filosofia Política 

67. Giorgia Cecchinato - O século do gosto e o belo sexo 

68. Goldembergh Souza Brito - O bom selvagem na figura dos caraíbas em Jean-Jacques 
Rousseau 

69. Guilherme Grané Diniz - Uma Antropologia do Crime: Comentários do Marquês de 
Sade sobre os Povos da América 

70. Guilherme Marchiori de Assis - As perspectivas educacional de António Nunes Ribeiro 
Sanches para o período josefino: inovações da obra Cartas sobre a educação da 
mocidade 

71. Gustavo Hessmann Dalaqua - Liberdade no republicanismo de Mary Wollstonecraft 

72. Gustavo Luiz Nunes Borghi - Aspectos da ilustração em preceptivas portuguesas 

73. Helena Esser dos Reis - Candeeiro de óleo de mamona: sobre tardia e limitada 
recepção da tolerância no Brasil 

74. Helton Alves Sá - A questão judaica e o fim dos direitos humanos em Hannah Arendt 

75. Hernani Veloso de Carvalho - Rousseau e a educação moral sob a ótica da 
interioridade 

76. Israel Alexandria Costa - Do ciúme enquanto problema filosófico 

77. Jacira de Freitas - A visão de Rousseau e os iluministas sobre o Novo Mundo 

78. Jéssica Aparecida Corrêa - A cartografia setecentista e a Guerra Guaranítica: uma 
abordagem geográfica do Brasil Colonial 

79. João Carlos Lourenço Caputo - O laico e o religioso: o duplo caminho do fundamento 
da moral na obra de Voltaire 

80. João Paulo Alves Fonseca - Urbi et Orbi, Famílias e Iluminismo no Arraial do Tejuco: o 
impacto das reformas burguesas no cotidiano da colônia através da trajetória de três 
grupos familiares 

81. Joás de Jesus Ribeiro - Jean-Jacques Rousseau: dos fundamentos do Estado laico e a 
liberdade de culto 

82. Joelmir Cabral Moreira - Administração da Justiça nos anos do terceiro contrato de 
extração de diamantes, Arraial do Tejuco. (1749-1753) 

83. José Newton Coelho Meneses - Ciência, Filantropia e as Luzes para a produção agrária 
na América portuguesa: interfaces e diálogos da ilustração europeia e a produção de 
manuais técnicos para a agricultura “brasileira” (séculos XVIII e início do XIX) 
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84. Julia Marchevsky - A condição da mulher e o progresso – Investigações de homens 
escoceses do século XVIII 

85. Juliana Ferraci Martone - Da Alemanha: Madame de Staël na crítica de Jean Paul 

86. Kamila Cristina Babiuki - O Sobrinho de Rameau e a noção de gênio em Diderot 

87. Kamila Fernanda Barbosa Sampaio - Hannah Arendt e Rousseau: pensando a 
educação e a inserção das crianças no Mundo Comum 

88. Kátia Aparecida Poluca Proença - Rousseau e a Sociedade Doméstica: a educação das 
mulheres 

89. Kayk Oliveira Santos - Construtivismos na Filosofia de Condillac 

90. Kelly Sellani - Mulheres forras no Arraial do Tejuco: Apontamentos sobre mobilidade 
social através das redes de compadrio (1750-1780) 

91. Lara Pimentel Figueira Anastacio - A economia política do século XVIII interpretada 
por Foucault 

92. Laura de Borba Moosburger - Conceito, sentimento, intuição, ironia: diferentes 
paradigmas da lucidez 

93. Leandro Hollanda - O pessimismo voltairiano e as questões que o otimismo impõe a 
Voltaire 

94. Leonardo André Paes Müller - Sistema e economia política: o caso da Escócia (Hume, 
Steuart e Smith) 

95. Leonardo Canuto de Barros - O desejo de desigualdade: percursos da identidade no 
segundo Discurso de Rousseau 

96. Leonardo Oliveira Moreira - Rousseau e o Novo Mundo: o estatuto conceitual dos 
selvagens da América na dupla inferência político-antropológica 

97. Letícia Silva Batista - Se regularizar para vestir distintas vidas: o destaque da alfaiataria 
nas permissões camarárias e as suas razões (Termo de Mariana, 1735-1750) 

98. Lili Pontinta Cá - Luiz Roberto Salinas Fortes e a teoria prática de Rousseau 

99. Lise Andries - Le Brésil vu par J.B.Debret, peintre français des Lumières 

100. Lourenço Fernandes Neto e Silva - Notas sobre a relação entre Condillac e Leibniz 

101. Lucas Mello Carvalho Ribeiro - Estado, território, direito de guerra: Carl Schmitt leitor 
de Rousseau 

102. Lucas Samuel Quadros - Boticários, receituários e remédios em Mariana colonial: um 
estudo de caso a partir das ações cíveis 

103. Luciano da Silva Façanha - A fratura da estética classicista a partir do pré-romantismo 
de Rousseau 

104. Luís Fernandes dos Santos Nascimento - A imaginação na Carta sobre os cegos 

105. Luiz Felipe Netto de Andrade e Silva Sahd - Rousseau e o órgão detentor do poder 
executivo 

106. Luiz Fernando Franklin de Mattos - Lessing e a invenção da estética 
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107. Luiz Henrique Alves de Souza Monzani - Notas sobre o desenvolvimento das paixões e 
do sentimento no Emílio 

108. Lussandra Barbosa de Carvalho - Razão, imaginação e a escrita pré-romântica de 
Rousseau no século XVIII 

109. Manoel Dionizio Neto - A crítica de Rousseau à concepção de propriedade em Locke 

110. Manoel Jarbas Vasconcelos Carvalho - A razão e a consciência moral como princípios 
do conhecimento no pensamento de Rousseau 

111. Marcelo de Sant’Anna Alves Primo - O tédio como questão filosófica: algumas 
aproximações entre Holbach e Leopardi 

112. Marcos Fonseca Ribeiro Balieiro - Sociabilidade, sentimento e formação: sobre as 
mulheres em Hume e em Jane Austen 

113. Maria Cecília Pedreira de Almeida - Entre dois mundos: um exame da recepção de 
ideias da Revolução Francesa em Raízes do Brasil 

114. Maria Constança Peres Pissarra - A influência das Luzes em O Uruguai 

115. Maria de Lourdes Dionizio Santos - O lirismo amoroso na obra Júlia ou a Nova Heloísa, 
de Jean-Jacques Rousseau 

116. Maria do Socorro Gonçalves da Costa - A importância das Luzes na filosofia do século 
XVIII 

117. Maria Valderez de Colletes Negreiros - O Século das Luzes nas confrontações 
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O Iluminismo alemão e a concepção goetheana de formação 

O célebre romance de Johann Wolfgang Von Goethe, Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister 
(1795-1796), relata a história do protagonista marcado pelo seguinte dilema: imbuir-se da grandeza 
do aristocrata, alcançando assim uma postura verdadeiramente digna da condição humana ou 
assumir os compromissos práticos e utilitários do mundo moderno? Essa questão, notadamente 
difundida por artistas e filósofos alemães do século XVIII, tende a nos levar à investigação do 
precioso termo/conceito de formação [Bildung], enquanto cultivo da alma por meio do ambiente 
cultural. Vale ainda destacarmos o quanto a educação [Erziehung] alinhada ao termo Bildung tornou-
se uma das características gerais do Iluminismo alemão, tendo sido claramente expressada pelo 
filósofo Immanuel Kant em Was ist Aufklärung, que metaforicamente aborda a maturidade e o 
desenvolvimento do indivíduo para descrever as aspirações intelectuais da sua época. Em linhas 
gerais, vemos que essas aspirações intelectuais influenciaram vários pensadores do seu tempo, 
produzindo, dessa maneira, uma forte reação contra a universalidade e o cosmopolitismo, 
comumente difundidos entre os filósofos ingleses e franceses. Diante desse panorama, a presente 
comunicação pretende aprofundar os elementos do pensamento alemão do século XVIII mostrando 
em que medida tornaram-se capazes de refletir na produção filosófico-literária europeia. Com a 
ajuda da obra de Fritz K. Ringer, O declínio dos mandarins alemães, veremos o quanto as 
características da sensibilidade romântica juntamente com a defesa por uma atitude rebelde 
mantiveram-se relacionados aos valores convencionais da cultura germânica. 
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As imagens do feminino em Diderot 

Denis Diderot (1713-1784), com base aos elementos próprios de sua filosofia apresenta uma 
formulação de natureza humana que terá implicações na crítica que promove à moral dos indivíduos 
em sociedade. Comumente se considera que na época em que o autor se situa, existiam tendências 
bastante comuns entre os intelectuais, de tal forma a ser possível estabelecer um panorama geral do 
período. Esta pesquisa pretende, a partir da escolha de um tema frequentemente caracterizado em 
termos gerais, tratar o assunto de acordo com o autor em questão. O tema a ser perseguido é acerca 
da conceção de mulher que, na maioria das vezes em que se analisa a época do autor, notamos a 
descrição de ter sido tratada como estando apta especialmente para o âmbito privado, excluída da 
esfera pública, devido aos argumentos relativos a sua própria natureza, como fraqueza muscular, 
intelectual e sensibilidade emocional. Na tentativa de aproximar essa temática a Diderot, a partir 
especialmente da concepção de natureza humana do filósofo como um possível fundamento à 
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diferenciação entre os sexos, teremos como preocupação a contribuição para uma caracterização da 
mulher ou, ainda, das imagens do feminino que apareceriam em sua obra como aspectos relativos à 
concepção de uma moral que lhe é própria. 

Alberto Postigliola 

Laureato in filosofia (Università La Sapienza di Roma) 

Università di Napoli Orientale 

La conquête, les richesses, la justice. Montesquieu face à l’Amérique Latine 

‘Les Portugais ont trouvé tant d’or dans le Brésil’. Ainsi débute un alinéa très fameux de l’Esprit des 
lois (XXI, 22). Le thème de l’or et de l’argent importés en Europe de l’Amérique latine est un sujet sur 
lequel Montesquieu a réfléchi depuis les années vingt, dans les Considérations sur les richesses de 
l’Espagne et ensuite dans les Réflexions sur la monarchie universelle et, justement, dans son ouvrage 
principal. Une réflexion qui se rallie évidemment à celle sur les commrce dans ses différentes formes. 

Ceci est le premier des trois volets que l’on va esquisser dans mon exposé. Ce qui implique de 
remonter non seulement à sa pensée sur les colonisations, mais aussi sur la légitimité des conquêtes, 
et même sur l’esclavage: il rappelle entre autres, de façon très pudique, comme la découverte de 
l’Amérique fit que ‘la navigation d’Afrique devint nécessaire : elle fournissait des hommes pour le 
travail des mines et des terres d’Amérique’ (XXI, 2). 

Deuxièmement on va considérer des aspects moins connus de la considération dans son ouvrage 
principal concernant l’Amérique latine : le premier est celui de la république égalitaire instituée par 
le jésuites, dans le territoire qu l’on appelait alors le Paraguay (bien plus large que celui acuel) (IV, 6). 
Un ‘expériment’ qui attira des sympathies de la part de Montesquieu, qui fut l’objet d’importantes 
considérations, et duquel il ne connut pas néanmoins la conclusion tragique. 

Le troisième volet concerne finalement un passage peu cité d’un livre dont le sujet est crucial, c’est-
à-dire le livre XXVI, consacré aux différents ordres des lois et à leur correcte application au divers 
domaines et circonstances. C’est ici que très brièvement il mentionne l’horrible sort de l’Inca 
Athualpa, qui fut condamné à mort pas par les lois de son pays mais par celles des conquérants. Ce 
qui permets des réflexions peut-être encore actuelles. 
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A desumanidade e a desordem dos ricos: A crítica moral e econômica de Adam Smith à escravidão 
nas Índias Ocidentais 

Todas as críticas que Adam Smith faz em suas obras às instituições das sociedades comerciais 
possuem múltiplos aspectos e, em geral, dois lados, um bom e um ruim, por assim dizer. Vista como 
o estágio de maior aprimoramento a que a humanidade pode chegar para o provimento de sua 
subsistência e conforto, a sociedade comercial é também a mais propícia para a manutenção e 
propagação da liberdade. E, no entanto, nas Índias Ocidentais, vigorosos sistemas produtivos, 
radicados a fundo na estrutura mercantil, mantêm a escravidão como cerne. Nesse caso não há 
bilateralidade: para Smith, nada há de bom na escravidão, nem do ponto de vista moral, nem do 
econômico. Isso se mostrará claramente na retórica cuidadosa, porém assertiva e enérgica, de suas 
aulas sobre jurisprudência; e, de maneira mais breve e menos eloquente, mas igualmente 
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inequívoca, na Riqueza das Nações. Nas aulas, segundo as duas séries de anotações de alunos que 
nos chegaram, Smith principia por criticar a escravidão na Antiguidade, para então aludir ao caso das 
Índias Ocidentais, de modo a gradualmente mostrar que as mesmas características deploráveis estão 
presentes neste último caso. No entanto, o autor se mostra pessimista quanto à possibilidade de 
abolição da escravatura: para ele, a abolição na Europa Ocidental se devia a uma concorrência de 
fatores improváveis, e não ao curso necessário do comércio e das manufaturas. Daí manter-se nas 
colônias o mesmo sistema “brutal e miserável”. Existe, a sustentá-lo, um princípio da natureza 
humana: o “amor ao domínio e à tiranização” dos inferiores na ordem social, a despeito dos 
interesses em contrário. Em sua última obra, contudo, Smith sustenta um tom mais otimista, e 
parece entrever a possibilidade do fim da escravidão, principalmente em virtude dos interesses 
econômicos. Neste trabalho, procuraremos analisar minuciosamente o conteúdo da crítica smithiana 
à escravidão (particularmente nas “Índias Ocidentais”), e problematizar o porquê de a atuação da 
simpatia com os mais pobres em geral, e com os escravos em particular, ser incapaz sequer de tocar 
o princípio do amor ao domínio sobre estes. 
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A importância do diagnóstico de Montesquieu sobre a falência da estrutura da moralidade na 
tentativa arendtiana de compreensão da natureza do fenômeno totalitário 

Nos textos Compreensão e política (As dificuldades da compreensão) e Sobre a natureza do 
totalitarismo: uma tentativa de compreensão, Hannah Arendt nos fornece uma contextualização da 
ruptura que o fenômeno do totalitarismo promoveu com todas as tradições e que nos levou à perda 
de nossas categorias de pensamento e critérios de julgamento moral a partir da falência da estrutura 
da moralidade e também do senso comum no mundo moderno, dando lugar a interpretações, não 
fundamentadas em paradigmas filosóficos, historiográficos e científicos, sobre o fenômeno 
totalitário e, portanto, um empecilho para compreendê-lo. 

Como nossa autora demonstra, a possibilidade de restaurar a antiga ordem, o conhecimento 
proveniente dela, não poderia ser considerada como solução para o que ocorreu, uma vez que não 
se poderia utilizar instrumentos antigos para compreender um fenômeno novo, ou seja, os 
instrumentos da antiga ordem não conseguiam lidar com ele, não se poderia realizar uma 
equiparação histórica, associando instrumentos antigos e eventos novos como solução ao combate 
da instalação do sistema totalitário. Aqueles que não concordavam com esse retorno ao passado, 
falavam e pensavam diferente da maioria foram rotulados “profetas da catástrofe”.  

De Burckhardt a Spengler, eles foram considerados pessimistas históricos que, desde o final do 
século XIX até o começo do século XX, realizaram previsões sobre a falência dessa estrutura da 
moralidade e do senso comum, que se abateu no século XX. Dentre os filósofos considerados 
“profetas da catástrofe”, Arendt retoma as ideias de um filósofo francês do começo do século XVIII 
que não foi incluído no rol, mas que previu todos os acontecimentos importantes de nossa história 
recente por meio do esquema de suas apreensões teóricas, Montesquieu. 

Arendt mostra que o diagnóstico dele sobre a crise do corpo político, associando-o ao seu 
diagnóstico sobre a falência da moralidade teve implicação na tentativa de compreensão do 
totalitarismo. Segundo nossa autora, ele percebeu a crise que afetava os fundamentos do corpo 
político justificado por uma crise legal do mesmo, que passou a ser sustentado apenas pelos 
costumes e não mais pelas leis, uma vez que essas nem mais coagiam os homens e nem mesmo lhes 
falavam aos corações - a lei havia perdido sua validade e seu sentido original, restando apenas uma 
moralidade sem fundamentação legal. Então, Arendt concluiu que essa falência “de todo o corpo de 
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mandamentos e proibições que tradicionalmente traduziam e encarnavam as ideias fundamentais de 
liberdade e justiça em termos de relações sociais e instituições políticas” deixou uma brecha para que 
o domínio totalitário se instalasse em mundo não totalitário. 
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A última batalha de Voltaire: mobilização da opinião pública por Lally Tollendal 

Em 1766, o general francês de origem irlandesa Lally Tollendal é condenado à pena capital pelo 
parlamento de Paris sob a acusação de alta traição, concussão e abuso de autoridade. Fora sob seu 
comando que a França perdera Pondichéri para os ingleses. Apontado como responsável pela 
derrota na Índia, o militar foi preso e submetido a um dos mais iníquos julgamentos do século XVIII. A 
reação contra sua condenação partiu da cidadezinha de Ferney, onde residia o “D. Quixote de tous 
les roués” (supliciados na roda): Voltaire.  

Trata-se, nesta comunicação, de desvendar como o filósofo, então respeitado internacionalmente 
como advogado dos Calas e dos Sirven e em plena luta pela reabilitação do cavaleiro de La Barre, 
dirige, mais uma vez, artilharia pesada contra a forma de julgamento no Antigo Regime- réus sem 
direito a constituir advogado, interrogatórios espúrios, decisões impelidas por motivos pessoais, 
sentenças baseadas em indícios, segredo do processo e penas desproporcionais ao crime. Acionando, 
novamente, sua rede de colaboradores por meio de missivas endereçadas aos poderosos de toda 
Europa e publicando os contundentes Précis du siècle de Louis XV (1768) e Fragments sur l’Inde, sur le 
général Lally et sur Le comte de Morangiés (1773), Voltaire investe contra os autores do que chamou 
“barbárie arbitrária que insulta o gênero humano” (14 /06/1766). 
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A moderna escravidão colonial na teoria econômica de Adam Smith 

O estudo proposto, situado na área de História do Pensamento Econômico, versa sobre a discussão 
de Adam Smith acerca da escravidão. O objetivo é mapear como o importante fato histórico da 
moderna escravidão colonial aparece na teoria econômica do autor.  A principal obra utilizada nesta 
investigação é A Riqueza das Nações, na qual Smith apresenta os principais fundamentos de sua 
teoria econômica. No entanto, outros textos como as Lectures on Jurisprudence são usados para 
auxiliar na compreensão do tema. 

Smith assume uma posição contrária à escravidão em um contexto no qual a “moderna” escravidão 
colonial aparece como instituição consolidada e o comércio de africanos escravizados floresce como 
negócio muito próspero na Inglaterra. Do ponto de vista da economia política, um dos aspectos 
importantes do pensamento de Smith sobre escravidão é a atribuição de um caráter anti-econômico 
ao emprego de escravos. O autor desenvolve uma análise na qual considera os custos da escravidão 
comparativamente aos demais regimes de trabalho e conclui que a escravidão seria 
economicamente ineficiente.  
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O trabalho de um escravo, embora custe aparentemente apenas o valor de sua manutenção, é o 
mais caro dentre todos. O escravo, não tendo possibilidade de adquirir propriedade e não podendo 
desfrutar com segurança dos frutos de seu trabalho, não se empenha para trabalhar além do mínimo 
que garante sua subsistência. Apenas a violência é capaz de forçar o escravo a trabalhar mais e, ainda 
assim, a produção não será tão grande como no caso em que trabalhadores livres são empregados. 
Além disso, um escravo raramente é inventivo e não tende a desenvolver aperfeiçoamentos que 
facilitam e abreviam a atividade que desempenha. 

Embora ineficiente do ponto de vista econômico, Smith reconhece que o trabalho escravo de origem 
africana é amplamente utilizado em algumas colônias. Em decorrência do gosto pela dominação e 
autoridade, os produtores preferirão empregar escravos a trabalhadores livres sempre que a lei e a 
natureza do trabalho permitirem. Nas colônias produtoras de cana-de-açúcar e tabaco, o emprego 
majoritário da dispendiosa mão de obra escrava apenas se sustenta devido à alta lucratividade dos 
cultivos. Esses lucros exorbitantes são resultado de uma espécie de monopólio do comércio de 
açúcar e tabaco por alguns países europeus. Dessa forma, o monopólio, ao garantir um lucro acima 
do “natural” (o lucro da concorrência), permite o emprego da mão de obra escrava.  

Além disso, a predominância de escravos de origem africana nas colônias açucareiras também se 
justifica pela maior adaptabilidade desses ao cultivo. A população de origem africana seria 
naturalmente adaptada a trabalhar em áreas tropicais, enquanto a população europeia não se 
acostumaria ao árduo trabalho nas plantações de cana. 

Nas colônias britânicas da América do Norte, por outro lado, o emprego de trabalhadores livres seria 
majoritário. O número de escravos nessas colônias não poderia ser muito grande devido à natureza 
do cultivo de grãos, que não permitia lucros extraordinários. Além disso, nessas colônias, os escravos 
que eventualmente existissem seriam tratados com mais humanidade que aqueles empregados nas 
colônias açucareiras do Caribe. 
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Por uma percepção retórica do teatro: a carta de Madame Riccoboni a Diderot 

O intuito da comunicação é demonstrar que, na carta enviada a Diderot em 1758 por ocasião da 
publicação de O pai de família, Madame Riccoboni defende uma noção de teatro que se aproxima do 
gênero retórico deliberativo. Por conter a afirmação de que o teatro é um tableau mouvant, a carta 
inscreve-se na prolífica linhagem de aproximação entre pintura e poesia que remonta ao ut pictura 
poesis horaciano. Mas, segundo a atriz e romancista, o teatro corresponde a um tipo específico de 
pintura: trata-se de um grande painel, sem traços nítidos e formado por grandes manchas de cores 
que só ganham nitidez a distância. Assim Riccoboni rejeita a proposta feita por Diderot de que o 
teatro se transforme em tableau, em uma pintura de gênero, similar a uma pequena tela cheia de 
detalhes que, para serem percebidos, devem ser examinados por repetidas vezes e de perto. Isso 
posto, modificações formais como o estreitamento da cena, a redução da intensidade de voz e o 
retraimento da postura do ator fariam com que todo e qualquer assunto de peça se limitasse a tratar 
de conflitos ou relações familiares restritas ao interior de um lar. 

Segundo Madame Riccoboni, o teatro tem um alcance muito maior, mas é preciso que se assemelhe, 
do ponto de vista de sua forma e conteúdo, a uma grande máquina acadêmica capaz de atingir um 
vasto público e assim concorrer para a prática da virtude, razões pelas quais devem ser aplicados ao 
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gênero dramático os mesmos preceitos que regem a arte oratória. Dentre os gêneros retóricos, o 
deliberativo é condizente com o gênero dramático porque se dirige a grandes plateias; do mesmo 
modo, durante o discurso de oradores frente a grandes assembleias, as cenas de uma peça se 
sucedem rapidamente, sem que o espectador possa prestar a devida atenção aos detalhes, daí a 
comparação com um enorme painel multicolorido que só adquire contorno ao ser visto de longe, e 
cujos detalhes passam ao largo. A comparação do teatro com o gênero retórico que delibera sobre 
ações futuras dos membros de uma coletividade permite que se incremente seu efeito moralizante, 
uma vez que o espectador faltoso, ao deixar a sala de exibição, tem a possibilidade de mudar de 
atitude com relação a seus concidadãos, enquanto o virtuoso sai convencido de sua retidão. No polo 
diametralmente oposto, quando a intriga se encerra nas quatro paredes de um lar, por uma questão 
de decoro o gestual e a expressão fisionômica perdem em evidência e o tom de voz terá de ser mais 
baixo, adequando-se ao trato da intimidade. Em razão disso, Madame Riccoboni afirma que o drama 
doméstico proposto por Diderot só poderá ser visto e ouvido pelos espectadores que se encontram 
nas primeiras fileiras. Sua conclusão é a de que, com a redução do drama aos conflitos familiares, o 
impacto sensorial do espetáculo se reduz drasticamente e, na mesma proporção, o teatro deixa de 
encorajar a conduta virtuosa, perdendo seu caráter edificante. 

Anderson Aparecido Lima da Silva 

Mestre em Filosofia (USP) 

Doutorando do Departamento de Filosofia da USP 

anderson.aparecido.silva@usp.br 

A questão aberta: Foucault e as Luzes 

Tomando como ponto de partida de nossa análise o texto de Foucault intitulado “O que são as 
Luzes?” (1984), buscaremos evidenciar certos aspectos da leitura que o pensador francês empreende 
daquilo que denominará “atitude de modernidade”, que implica certo modo de pertencimento 
crítico ao presente: em suas palavras, de uma “crítica permanente de nosso ser histórico”. Esta 
atitude – que encontra uma de suas formulações mais notáveis no século XVIII – coloca a filosofia em 
plena sintonia com a atualidade da qual e na qual se insere, visto que o fazer filosófico e o filósofo 
não apenas se reconhecem como pertencentes a um determinado presente, mas fazem deste 
pertencimento o agenciador de seus questionamentos e de seu modus operandi. Desse modo, 
buscaremos frisar como Foucault estabelece liames com as Luzes que se pautam menos pela 
conformação ou “fidelidade a elementos de doutrina” do que pela postura de um exercício filosófico 
de abertura e constante atualização crítica em relação ao presente, seja em suas dimensões 
epistêmicas, éticas ou políticas. 

André Campos da Rocha 

Doutor em Filosofia 

Pós-doutorando no Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e das Técnicas e 
Epistemologia - HCTE-UFRJ (bolsista do PNPD/CAPES) 

andre.rocha@hcte.ufrj.br 

D’Alembert e o papel da matemática na concepção filosófica de ciências naturais 

Ernst Cassirer assevera que a filosofia do Iluminismo vem a ser o ápice dos movimentos intelectuais 
anteriores – principalmente, do Renascimento. Essa forma de encarar as Luzes, com a qual o filósofo 
e historiador alemão opera, não implica em admitir uma mera junção de modos de pensar, formando 
um corpus eclético de pensamento. Para ele, é possível que se enquadre a filosofia do Iluminismo 
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segundo um ponto central. Tal abordagem metodológica, não funciona como um solvente das 
tensões internas do movimento. Contrariamente, ressalta uma unidade que se engendrou a partir de 
um movimento interno daquele modo de pensar. Nesse período, temos a razão como o elo que une 
as visões que se tinham sobre política, religião arte e, sobretudo, ciência. Nesse sentido, D’Alembert 
é aquela figura que parece personificar com maior vigor o típico pensador iluminista. Inspirado em 
Newton, cria a filosofia científica – embora afirmasse que o século XVIII se caracterizava por ser o 
século da filosofia. 

O objetivo deste trabalho consiste em analisar o papel dado à matemática, por D’Alembert, no seu 
Traité de dynamique (1743). Com essa obra, o enciclopedista fornece uma bem acabada concepção 
filosófica de ciências naturais, que prevaleceu no Iluminismo. Essa visão de ciências naturais se 
resvalou para além daquele século e encontra ressonância ainda na contemporaneidade. Tomando a 
matemática como objeto, investiga-se, aqui, a validez do princípio metodológico utilizado por Ernst 
Cassirer, na sua obra A filosofia do Iluminismo (1932), para analisar aquele período: há que se 
considerar a filosofia das Luzes a partir de um ponto central, o qual sirva para identificar “a ação 
dramática de seu pensamento”. A partir dessa orientação, elaborou-se a hipótese deste trabalho, 
que consiste em afirmar que a matemática serve como a síntese do sistema de princípios (Razão) que 
foi divinizado no século XVIII. 

André Luiz Barros da Silva 

Doutorado e pós-doutorado 

Professor adjunto de Teoria da Literatura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

alb2.barros@gmail.com 

Diderot e seus ecos no Brasil moderno – A obra do francês ressoando em Machado, Guimarães e 
Clarice 

Em seus romances, surgidos postumamente, A religiosa e Jacques le fataliste, Diderot transita entre 
um tipo de mímese patética (sensible) e a quebra dessa mesma mímese, com uma não-linearidade e 
um dialogismo radical na forma de narrar. Sabe-se que Diderot não foi apenas contista e romancista, 
mas também teórico do teatro, da pintura e do romance. Se Jacques tem como modelo o Tristram 
Shandy de Sterne, traz também diferenças: a pluralidade de focos narrativos, as interrupções e a 
valorização do saber e do falar populares (do original Jacques, serviçal que domina filosoficamente o 
patrão). Mesmo localizando-se antecessores no século XVII, como Furetière ou Scarron, há que 
reconhecer o empuxo inovador de Diderot, rumo à modernidade. Investigaremos a especificidade 
das escolhas formais do autor francês, contrapondo-as a suas próprias teses no campo estético, para 
tentar notar como elas terão desdobramentos em dois momentos brasileiros. O primeiro é a obra de 
Machado de Assis, em especial Memórias póstumas de Brás Cubas, Esaú e Jacó e Memorial de Aires, 
momento de maturidade repentina do romance no país. O segundo serão obras muito mais tardias 
(inclusive na trajetória de seus próprios autores), como Tutaméia, de Guimarães Rosa (1967), e A 
hora da estrela, de Clarice Lispector (1977). Tais obras incluem, também em seus paratextos (títulos, 
prefácios etc.), a não-linearidade e a pluralidade enunciativa como opções estéticas, na trilha do que 
fora praticado e pensado por Diderot, em momento inaugural (e, portanto, aberto a 
experimentações) do romance no Ocidente europeu. 

André Queiroz de Lucena 

Doutorando em Filosofia 

Universidade Federal de São Paulo 

aqlucena@hotmail.com 
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O direito “iluminista”: Barbeyrac e o Préface ao Le Droit de la Nature et des Gens de Pufendorf 

O nosso trabalho apontará perspectivas “iluministas” do jusnaturalismo moderno a partir de 
aspectos do Le Droit de la Nature et des Gens, de Pufendorf, e do seu Préface, escrito por Jean 
Barbeyrac. De fato, esta obra, ainda no século XVII, ao celebrar a superação do “lapso e da 
escuridão” pelo “restabelecimento das ciências”, espera fundar um Sistema que assegure a cada 
homem, independente das condições sociais, o conhecimento dos Deveres que conduzem à 
felicidade civil. A partir daí, verificaremos os triunfos e contradições do projeto de Pufendorf no 
século XVIII: a presença desse jusnaturalismo nos artigos da Enciclopédia; a constituição, ainda que 
fortuita, de “argumentos de autoridade” acerca do Direito, através da tradução francesa da obra; e o 
enfrentamento que ela requer, sobretudo na formulação dos princípios da filosofia política de Jean-
Jacques Rousseau. 

Antonio José Pereira Filho 

Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe 

proantonio_pereira@yahoo.com.br 

“O homem como ser em relação”: Vico, a medicina hipocrática e a degeneração civil  

Numa passagem de sua Autobiografia na qual se refere a Regius, que foi um dos discípulos mais 
polêmicos de Descartes, Vico o apresenta como “médico de profissão que mostrava não ter outro 
conhecimento a não ser os das matemáticas”. Com essa afirmação Vico quer mostrar que a medicina 
cartesiana praticada em seu tempo se baseia numa noção abstrata de “natureza humana”. Daí que, 
desde o De ratione (1709), Vico enfatiza a necessidade de se resgatar, em âmbito moderno, alguns 
preceitos da medicina hipocrática postos de lado ou ignorados pela visão mecanicista do homem. É 
certo que Vico é tido por muitos como um filósofo moderno que não deixa de ter forte vinculação 
com o pensamento clássico; mas como entender o resgate ou atualização que Vico propõe dos 
preceitos da medicina hipocrática? Para responder a essa questão, dividiremos nossa exposição em 
dois momentos. De um lado, mostraremos em que sentido Vico faz a defesa da medicina hipocrática, 
como fica claro já em textos como o De ratione; de outro lado, mostraremos como essa aproximação 
com a medicina dos antigos parece ter contribuído decisivamente para temas fecundos que 
encontramos na Ciência Nova, como é o caso da noção de arte diagnóstica, que é um tópico 
fundamental do pensamento político de Vico. Nossa tarefa é, portanto, dupla: 1) mostrar como Vico 
recupera a relação entre medicina corporis & medicina mentis na tradição médica que vai de 
Hipócrates a Galeno, que compreendem o ser humano de forma concreta, ou seja, como ser em 
relação ao meio em que vive e 2) mostrar como Vico incorpora também a tradição retórica que vai 
de Cícero a Tácito, que vê a doença (morbo) no âmbito das relações sociais ou das perturbações do 
ânimo (pertubationes animi) para explicar o surgimento e as consequências dos males civis para os 
quais, sobretudo nas sociedades em decadência (corruptas), o remédio é difícil de ser encontrado. 

Arlenice Almeida da Silva 

Doutora em Filosofia pela USP 

Professora no Departamento de Filosofia da UNIFESP 

arlenice@uol.com.br 

Ahasvérus de Quinet: a presença de Herder em Castro Alves 

A comunicação visa abordar a presença de Herder nos poetas românticos brasileiros, indiretamente 
por meio do poeta e filósofo francês Edgar Quinet. Edgar Quinet foi o primeiro tradutor das Ideen 
para o francês, em 1828, cujo texto teria marcado definitivamente sua produção intelectual, 
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especialmente seu longo poema épico Ahasvérus, de 1833. Pretendemos demonstrar como esse 
poema influenciou diretamente os poetas românticos brasileiros, especialmente Castro Alves em seu 
livro Os escravos. Para tal, será examinado como Quinet apropria-se dos conceitos de força orgânica 
(Genetischekraft) e do “Eu como microcosmos”, de Herder, como ponto de partida para suas 
concepções do tempo e da relação entre natureza e história. 

Barbara Rodrigues Barbosa 

Mestra em Filosofia 

PUC-SP 

brodriguesbarbosa@gmail.com 

As questões de gênero no século XVIII. Um diálogo entre Jean-Jacques Rousseau e Mary 
Wollstonecraft 

As questões de gênero e de direitos da mulher no século das luzes devem ser discutidas tendo em 
vista por um lado, as limitações desse pensamento e por outro seu alcance. 

Opiniões femininas eram aceitas em assuntos que concerniam à vida doméstica, criação e educação 
dos filhos e a subserviência ao marido, assumindo a posição homens políticos e mulheres domésticas 
(PERROT, 2003, p.17). Nesse contexto, por outro lado, emergiam também outras questões, tais como 
o papel da mulher na sociedade em termos como maternidade patriótica, liberdade, direitos naturais 
e emancipação do controle familiar. 

Pensadores de ambos os gêneros debateram sobre essas questões e se encontram em pontos 
divergentes em relação a essas ideias, no intuito de aprofundarmos nossa visão sobre a questão do 
gênero, mais especificamente sobre a discussão do papel da mulher na sociedade iluminista, 
tomamos a obra de Mary Wollstonecraft na obra A Vindication of the Rights of Woman (1792), onde 
a autora britânica se ocupará em discutir temas como os direitos naturais, os detentores desses 
direitos e suas razões e os diálogos que sessa obra coloca com as questões abordadas pelo filósofo 
genebrino Jean-Jacques Rousseau em seu Emílio (1762), trinta anos antes. 

Breno Ferraz Leal Ferreira 

Doutor em História Social (USP) 

Pós-Doutor (UNICAMP) 

breferreira@gmail.com 

O conceito de “mamífero”, segundo Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815) 

Entre 1783 e 1792, o naturalista português Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815) promoveu, a 
serviço da Coroa portuguesa, a viagem que ficou conhecida como Viagem filosófica pelas Capitanias 
do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá. Entre as memórias resultantes dessa longa 
excursão, encontram-se as “Observações gerais e particulares sobre a classe dos mamíferos do 
território dos Rios Amazonas, Negro e Madeira”. Pretendemos, nesta comunicação, analisar o 
conceito de “mamífero” tal como pensado por Alexandre Rodrigues Ferreira nesta memória, 
buscando em particular compreender a maneira como mobilizou as ideias de Lineu e Buffon. 

Bruna Andrade Pereira Peterlevitz 

Mestranda 
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Universidade Federal de São Paulo 

andrade-bruna@hotmail.com 

A metáfora do olhar na obra de Jean-Jacques Rousseau 

A presente pesquisa tem como objetivo investigar se o emprego da palavra “olhar” é utilizada nas 
obras de Jean-Jacques Rousseau somente no sentido literal, isto é, com intuito de referir-se ao 
sentido da visão em seu aspecto puramente fisiológico, o olhar com o significado de “ver” ou 
“enxergar”ou se ela também pode ser uma metáfora usada nas obras do filósofo genebrino com a 
finalidade de expressar um conceito de apreender/tomar consciência das relações entre os homens 
com seus semelhantes e entre os homens e as coisas. Para tanto, buscaremos investigar a função do 
olhar especificamente na obra “Júlia ou a nova Heloísa”. 

Bruno Omar de Souza 

Mestre em História pela PUC-Rio e Doutorando em História (PUC-Rio) 

brunoomar.souza@gmail.com 

História e poesia nas letras setecentistas: maneiras de narrar o passado 

A comunicação apresenta uma análise historiográfica do poema “A Joanneida ou a Liberdade de 
Portugal defendida pelo senhor El Rey D. João I”, de Jozé Correa Mello e Brito D’Alvim Pinto, 
publicada em Coimbra, em 1782. Trata-se de obra produzida em estilo retórico e poético neoclássico, 
em que se encontram distintos cruzamentos e referências das letras portuguesas, como as crônicas 
de Fernão Lopes a respeito do reinado de D. João I e as guerras de sucessão ocorridas no século XIV. 
Considerando a poesia setecentista enquanto uma “maneira de história”, i. e., um produto próprio 
das condições estilísticas e políticas do período, cuja produção versava sobre temas heroicos 
veiculados na história do reino, procuro investigar os substratos historiográficos e as noções poéticas 
que, presentes no poema de Jozé Correa Pinto e em comparação com produções poéticas 
semelhantes, produzidas na América Portuguesa no mesmo período, possa permitir que 
desdobremos aspectos gerais e particulares dessa presença poética no horizonte de expectativas da 
historiografia lusa e colonial. 

Caio Carneiro Marques 

Especialização em Estética e Filosofia da Arte - UFPR 

Mestrando em História da Filosofia - UFPR 

caiomarqs@gmail.com 

Ensaio sobre a Poesia Épica. Uma tradução e uma investigação sobre Gosto, Arte e Literatura em 
Voltaire. A presença do épico Voltaireano na obra de Basílio da Gama 

O ponto de partida será a tradução, inédita no Brasil, e análise do Essay sur la Poesie Épique, que 
Voltaire publica inicialmente, em lingua inglesa, com o intuito de introduzir e familiarizar o público 
daquele país com a edição de seu poema La Henriade, mas que posteriormente ganha vida própria, 
sendo reeditado, corrigido e modificado em diferentes versões, acompanhando ou não o poema. 
Trabalharemos com a última versão do autor, publicada em 1732, em francês. No ensaio, faz uma 
abordagem histórica, crítica e estética de alguns dos principais poemas épicos europeus. De Homero 
a Camões, passando por Virgílio, Tasso, Milton, entre outros. O ensaio é material bastante rico para o 
estudo da relação deste “Primeiro Voltaire” com a Literatura, Arte, Gosto, Gênio, História e 
Sociedade. Domínios que servem como bases para a formação do “Gosto de um Povo”. 
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Voltaire contribuiu para que o poema épico fizesse parte do debate no século XVIII, sobretudo com a 
grande repercussão que seu poema épico obteve, que tornou seu nome amplamente difundido 
antes mesmo da publicação de seus trabalhos mais célebres. Além de seu evidente valor literário, o 
poema serve como base de estudo para a compreensão do início de seu pensamento filosófico, 
sobretudo nas relações de combate ao fanatismo religioso e à intolerância. 

Essa contribuição gerou desdobramentos que ecoaram muito além das fronteiras da França, da 
Inglaterra e da Alemanha, países em que viveu e produziu. O poder do texto e do pensamento de 
Voltaire estão presentes, inclusive, em obras fundamentais da Literatura Brasileira, como o caso 
emblemático de Basílio da Gama, leitor assíduo de Voltaire, e seu Poema O Uraguai. Pretendemos, 
com isso, demonstrar a presença do pensamento Voltaireano e Ilustrado na então colônia 
portuguesa. 

Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Brandão 

Camila Sant’Ana Vieira Ferraz Milek 

Doutoranda em Filosofia pela UFPR 

csvferraz@hotmail.com 

A querela entre Helvétius e Diderot: relações entre natureza, moral e desenvolvimento humano 

Diderot deixou críticas sobre as obras de Helvétius que variam de temática a intensidade. 
Investigaremos a crítica a partir da sensibilidade física, considerada por Helvétius o princípio presente 
em toda a matéria, motor das alterações na natureza e também na relação entre os homens. Como a 
sensibilidade física é o princípio de todo o desenvolvimento humano – seja da ação física, seja da 
capacidade de pensar –, a maneira como Helvétius a concebe é crucial para entendermos como o ser 
humano é direcionado pelo prazer, como suas ações são determinadas, e como a moral deve ser 
construída a partir dela. Sobre ela, Diderot faz as críticas que consideramos principais por estarem no 
cerne de toda a teoria do autor. Porém, notamos que a sensibilidade física possui um papel de 
relevância em várias das obras de Diderot, inclusive ligadas à moralidade e ao desenvolvimento 
humano. Então qual seria o ponto de divergência na noção de sensibilidade entre os autores? 

Veremos que diferente ênfase dada às características primordiais da matéria (tais como sensibilidade 
física e movimento, por exemplo), levará a concepções distintas de fermentação, termo que será 
utilizado por ambos os autores para designar interações naturais e sociais. Nossa hipótese é a de que 
a divergência sobre a importância da sensibilidade física leva, de um lado, à manutenção de um 
movimento próprio da natureza inclusive nas relações sociais, e de outro, ao lançamento da 
sociedade às construções humanas. Sendo assim, perguntamos: a sensibilidade física, tal qual é 
considerada por Diderot e Helvétius pode mostrar uma diferente concepção da natureza, e 
consequentemente, uma diferente abordagem sobre as interações sociais e construções humanas? 
Que limites a natureza impõe para a construção humana? 

Levando em conta a divergência anteriormente mencionada, veremos que a conexão entre a 
natureza e a moral – o ambiente da fabricação de normas de conduta e do caráter humano – revela 
um denominador comum entre os autores, mas assume práticas e objetos diferentes. Com isso, 
pretendemos ressaltar como o apelo à proteção da natureza mesmo nas construções humanas não 
necessariamente engessa e elimina o potencial de transformação do artefato. A sensibilidade física, 
poderia ser o elemento que garante certa transformação das relações humanas para Helvétius, 
enquanto para Diderot o movimento como propriedade material estaria constantemente preservado 
nessas relações. 

Considerando a pluralidade de temas e abordagens de Diderot e a plural significação do termo 
sensibilidade em sua obra, é preciso delimitar etapas para a investigação.Esta comunicação 
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salientará a relação entre Réfutation d’Helvétius (Diderot, 1774) e obras que tematizam os 
pensamentos de Diderot sobre o papel da concepção de natureza para o desenvolvimento humano e 
a sociedade. Textos como Da interpretação da Natureza, Diálogo entre Diderot e D’Alembert, Sonho 
de D’Alembert e Suplemento à viagem de Bougainville. 

Carlos André Chaves de Araújo 

Graduando em Filosofia 

Bolsista pesquisador da FAPEMA / UFMA-Campus Bacanga 

candrechaves8@gmail.com 

O juízo estético como faculdade política a partir das “Lições sobre a Filosofia Política de Kant”, de 
Hannah Arendt 

O presente trabalho introduz a visão política de Kant a partir da reflexão de Hannah Arendt. 
Construiremos, portanto, diálogos possíveis entre Hannah Arendt e Immanuel Kant, explorando 
novas interpretações dos conceitos da filosofia política do filósofo a partir da obra “Lições sobre a 
Filosofia Política de Kant” de Hannah Arendt. A autora valoriza em Kant a abertura que o juízo 
estético proporciona, construindo uma atitude reflexiva, a partir da “Analítica do Belo”. Vale ressaltar 
que ela desconsidera os pressupostos do idealismo transcendental kantiano e chega ao juízo estético 
reflexionante como paradigma do pensar político. Em Arendt, o juízo é a forma política pela qual o 
cidadão se manifesta na esfera pública. Referir-se ao juízo político em Arendt é dizer que, ao julgar, o 
cidadão excede suas pertenças biológicas, inverossímeis, silenciosas. Se este juízo é entendido como 
uma faculdade política, o paradigma para pensá-lo é retirado da estética. O “gosto” é pensado como 
categoria central para pensar e expressar a sua concepção de juízo, visto que, ao julgar o homem 
supera sua condição animal como também o objeto, quando é submetido às estruturas sociais 
humanas. O juízo não é o fundamento absoluto nem sua eficácia que legitimam a ação, mas o 
diálogo, o embate entre os cidadãos na esfera pública. Assim, ao pensar, o sujeito não deve levar em 
conta uma postura subjetiva, mas, em seu lugar, deve assumir posições imparciais, de acordo com o 
que Kant propõe, ao falar dos juízos estéticos, de atitude desinteressada. 

Carlota Boto 

Doutora em História Social 

Professora da Faculdade de Educação da USP 

reisboto@usp.br 

A organização das aulas na Universidade de Coimbra: aspectos didáticos da reforma pombalina 

O objetivo da presente comunicação será o de refletir sobre alguns aspectos do Compêndio Histórico 
do Estado da Universidade de Coimbra, publicado em 1771 por ordem do Marquês de Pombal. Tal 
documento – como explicita Ruth Gauer – é um indício bastante revelador do discurso político, social 
e pedagógico da modernidade ibérica. Propomos, nesta oportunidade, analisar críticas e prescrições 
presentes no documento a propósito dos cursos, das matérias e das da universidade. Tal perspectiva 
possibilitará, em nosso entendimento, averiguar os procedimentos epistêmicos, didáticos e 
metodológicos, com vistas a uma reforma dos próprios alicerces da pedagogia universitária. Déspota 
esclarecido, a ação de Pombal como ministro do reino português foi, em certa medida, embasada 
por reflexões teóricas do iluminismo, centradas na visão da crise e mesmo da decadência do “pacto 
colonial”. Tomar para si o controle dos assuntos da instrução parecia ser, para os homens de letras 
do período, um imperativo histórico e uma vontade política. Nessa direção, projetavam-se reformas 
em todos os níveis do ensino. Ao expulsar os jesuítas, ao idealizar o modelo das aulas-régias, mas, 
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sobretudo, ao reformar os estudos da Universidade de Coimbra, a prática da ação pombalina 
construía para a educação novos alicerces, que engendravam a lógica da modernidade portuguesa. O 
modelo de escola pública que Pombal gestou tinha – vale dizer – características próprias: tratava-se 
de um artefato estruturador da força e da potência do Estado. O Estado tomava para si a tarefa de 
selecionar, nomear e fiscalizar professores. O Estado controlaria as matérias a serem ensinadas. Mas 
não havia intuito de, por meio da educação, alterar a base político-social desse mesmo Estado. O 
projeto pombalino (e a ilustração portuguesa que o embasara) não se inscreveu em nenhuma luta de 
libertação nacional. A veia regalista conduzia um processo de secularização das instituições e dos 
costumes. Tal percurso traduziu-se como a Modernidade possível para o mundo lusitano. 

Carlota Ibertis 

Doutora em Filosofia  

Professora do Departamento de Filosofia da UFBA 

carlota.ibertis@ufba.br, carlota.ibertis@gmail.com 

Ligação de ideias ou prazer? A noção de princípio em Condillac 

Segundo uma primeira aproximação, no Ensaio sobre a origem dos conhecimentos humanos e no 
Tratado das sensações, Condillac postula dois princípios diferentes, ligação de ideias e prazer 
respectivamente. De acordo com a exigência estipulada por ele no Tratado dos sistemas 
(CONDILLAC, 1947, p. 123), o filósofo procura, em cada caso, um fato que cumpra ao mesmo tempo 
o papel de origem e princípio gerador único das ideias e capacidades mentais. Assim, o prazer 
elevado à categoria de princípio no texto de 1754 viria substituir o da ligação de ideias de 1746. 
Todavia, em A Arte de pensar, obra posterior ao Tratado, Condillac afirma que é pela ligação de 
ideias que o sistema operativo da alma se desenvolve, sendo essa o princípio tanto da loucura 
quanto da razão (CONDILLAC, 1947, p. 757). Como devemos entender a retomada da tese do Ensaio? 
Trata-se de ruptura ou, antes bem, de continuidade entre os textos no que diz respeito ao princípio 
das operações da alma? Responder essas questões exige considerar, por uma parte, que a ligação de 
ideias enquanto princípio contempla a dimensão representativa; e por outra, que o prazer contempla 
a dimensão afetiva da gênese da vida mental. Desse ponto de vista, examinamos a relação entre os 
textos defendendo a ideia de que ambos princípios são complementares entre si. Portanto, não 
haveria uma real substituição, mas mudanças na maneira de conceber cada um desses fenômenos 
bem como uma radicalização do projeto anti-inatista condillaciano. 

Caroline Cristina Souza Silva 

Pós-graduanda em História Social pela FFLCH-USP 

Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

cs.silvacarol@outlook.com.br 

A fiscalidade religiosa na capitania de Minas Gerais sob a ótica dos Povos de Minas 

O século XVIII na América Portuguesa foi um período marcado pelo florescimento da região das 
Minas com a sua importância econômica e com seu inchaço populacional, como também uma época 
rica em descontentamentos por parte da sua população. No que tange ao segundo ponto, essa não 
foi uma característica apenas da região da capitania mineira, mas teve episódios de rebelião que 
perpassaram por várias regiões da colônia. Na capitania de Minas Gerais, em especial, tivemos vários 
momentos episódicos, dentre os quais os mais conhecidos são: a revolta de 1720 e uma tentativa de 
inconfidência, mais conhecida na historiografia como Inconfidência Mineira. O descontentamento 
com os mandos da Coroa e a sua aplicação de impostos pôde também ser traduzida não só por meio 
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de revoltas e suas tentativas, mas também por ações judiciais, intrigas, oposições políticas e 
religiosas. Contendas estas que tinham a possibilidade de se infiltrar em vários âmbitos sociais.  

Tomando como palco o contexto resumidamente apresentado acima, o presente trabalho tem por 
objetivo apresentar a questão das conhecenças (desobriga da quaresma) como um ponto de partida 
para se entender o contexto dos acontecimentos sociais da capitania mineira a partir da ótica dos 
assuntos pertencentes à Igreja, sua administração e poderes diante da população dessa região.  

As conhecenças (espécie de dízimo pessoal recolhido pelos párocos no período da Quaresma) 
sempre foram motivo para o afloramento de contendas entre fregueses e o corpo eclesiástico no 
cenário da América Portuguesa. E, no caso especial da capitania de Minas Gerais, tal assunto 
persistiu por mais de um século sem que fosse resolvido para nenhuma das duas partes. Os 
problemas referentes ao debate em torno da legalidade ou não das conhecenças, e também em 
torno da exorbitância na sua cobrança, podem nos levar a uma análise de cunho jurisdicional 
relacionado à política de padroado e às relações entre a igreja mineira e a Coroa portuguesa, como 
também podem nos prover de meios para compreender os acontecimentos que circundaram a 
Inconfidência Mineira a partir de uma outra ótica social, as relações entre os civis e a igreja mineira. 
Os debates e embates traçados pelos agentes sociais, pertencentes tanto à capitania quanto ao 
Reino, podem fornecer aparato para se discutir, por exemplo, a questão da aplicabilidade dos 
discursos de “decadência das Minas” e da “cobiça dos eclesiásticos” pelos Povos das Minas em 
comparação com questões econômicas e sociais das diferentes regiões da capitania. Pretende-se, 
portanto, tentar compreender as permanências desses discursos e suas possíveis ligações com o 
movimento inconfidente do fim do século. 

Christine Arndt de Santana 

Doutora em Educação 

Departamento de Teatro da Universidade Federal de Sergipe 

carndtsantana@gmail.com 

O Realismo da cena: aproximações entre Diderot e Machado de Assis 

No século XVIII francês, o ser humano esclarecido é aquele instruído nas ciências e dotado de valores 
morais que o orientem em suas ações; ou seja, espera-se que neste ser esclarecido sejam unificadas 
as qualidades do sábio (esclarecido) e do bom (virtuoso). Diderot, ao pensar sobre o Esclarecimento 
e em como alcançá-lo, entende que o teatro possui um poder pedagógico eficaz pois possibilita 
consolidar uma educação estética capaz de unificar as duas qualidades descritas. Nesse sentido, o 
drama é um instrumento eficaz na formação do ideal humano. O Philosophe, ao tornar a arte da 
representação mais próxima da “verdade da natureza”, ou seja, ao encampar mudanças que tornam 
a cena mais realista, mais próxima dos espectadores, criando a tragédia doméstica e burguesa, tem 
como finalidade fazer com que a arte dramática possibilite o alcance do ideal humano descrito. 
Machado de Assis, um dos maiores nomes da Literatura Brasileira e maior representante do Realismo 
no Brasil, iniciou sua vida de escritor pela arte dramática: foi adaptador de peças francesas, 
traduzindo-as e acrescentando “o molho da fabricação caseira” ao vertê-las para o nosso vernáculo, 
foi crítico teatral e dramaturgo. Entretanto, apesar de sua obra de dramaturgia, e de crítica teatral, 
não terem recebido muita atenção dos estudiosos da obra machadiana, os que nela se debruçaram 
ali encontraram a influência decivisa da comédia francesa através da tríade principal que exerceu 
influência sobre o Bruxo do Cosme Velho: Alfred de Musset, Octave Feuillet e Émile Augier. Este 
escrito tem como objetivo identificar as influências diderotianas na obra de dramaturgia de Machado 
de Assis, por compreender que as reformas diderotianas à cena foram fundamentais para o 
surgimento do Drama Burguês e revolucionou a mise en scène, possibilitando, inclusive à tríade, que 
influenciou o escritor brasileiro, escrever da maneira como escreveu, uma vez que o surgimento 
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deste novo gênero rompe com a maneira neoclássica de escrever e encenar as peças de teatro na 
França do século XVIII. 

Clara Carnicero de Castro 

Doutora em Filosofia 

Professora substituta de Filosofia na UFPR 

castro_clara@hotmail.com 

Sade e o conceito de organização 

Organização é um conceito recorrente no século XVIII, mas seu significado nem sempre está claro 
nas obras em que aparece. Nos romances filosóficos de Sade, os libertinos fazem amplo uso do 
termo, que parece mudar de sentido conforme a teoria do herói. Essa plurivocidade não é, 
evidentemente, uma invenção de Sade. Os sentidos do termo são tantos que se pode facilmente 
confundir o conceito de organização com o de economia animal. A confusão entre os dois termos se 
deve provavelmente à dificuldade de discernir os diferentes sentidos de organização e à vontade de 
frisar um sentido em detrimento de outro. Em obras dos séculos XVII e XVIII, pode-se discernir pelo 
menos cinco significados diferentes para o conceito: (1) um sinônimo de máquina cartesiana, (2) uma 
disposição específica da matéria que possibilita vida e pensamento, (3) a forma específica com que a 
matéria viva se dispõe num todo contínuo (uma máquina com sentimento e movimento), (4) um 
mero arranjo geométrico de partículas independente da vida, (5) uma propriedade da matéria. Na 
narrativa de ficção, a plurivocidade do conceito gera dificuldades de interpretação, já que 
personagens com teorias opostas empregam o mesmo termo, dando a falsa impressão de que seus 
discursos se acordam. O objetivo desta comunicação é, pois, esclarecer certos problemas de 
interpretação do romance sadiano referentes ao uso do conceito de organização pelos personagens. 
Para isso, será preciso examinar, primeiro, os principais sentidos do conceito nos séculos XVII e XVIII, 
a fim de aplicar os diferentes significados aos discursos dos libertinos. Trata-se, em suma, de analisar 
como a plurivocidade do conceito se estende ao romance sadiano e de que maneira um sentido 
específico de organização modifica teorias acerca de um mesmo objeto ou acorda discursos sobre 
assuntos diferentes. 

Claudia Beatriz Heynemann 

Doutora em História Social 

Arquivo Nacional 

cbheynemann@gmail.com 

Escritas da natureza na ilustração luso-brasileira 

A recepção das ideias iluministas no mundo luso-brasileiro conheceria diversas refrações das Luzes 
europeias, das correntes inglesa e francesa, considerando-se ainda a vertente italiana e as traduções, 
sobretudo para o interesse dessa reflexão, ibéricas. No caso português além do enfrentamento com 
a física newtoniana, a adaptação do racionalismo iluminista pelo despotismo esclarecido dá lugar, 
para muitos, a fórmulas ecléticas no campo da filosofia e do conhecimento científico, reduzindo a 
escala das transformações efetivamente alcançadas na perspectiva do reformismo pombalino. 
Outras interpretações dizem respeito a uma via ibérica, recusando a perspectiva lacunar da história 
portuguesa no que diz respeito à Revolução científica e às ideias iluministas. De todo modo pode-se 
falar em uma crescente porosidade da cultura luso-brasileira com o pensamento das Luzes a partir da 
segunda metade do século XVIII quando se destaca a atuação no campo da História Natural em 
particular na América portuguesa, lugar de uma série de iniciativas como a criação de academias 
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científicas, hortos e jardins botânicos, formação de coleções, exploração de culturas, viagens, 
produção de memórias e toda uma vasta tentativa de apreensão do mundo natural que se dá por 
meio das tarefas fundamentais do XVIII, classificar e nomear.  

Essa comunicação pretende discutir o campo da História Natural na cultura científica luso-brasileira 
como traço distintivo da Ilustração tal como será compreendida também na América portuguesa, por 
meio do sistema de classificação de Lineu. Para essa discussão mobilizamos alguns problemas que 
nortearam o debate no século XVIII europeu como o que alinhou de um lado o conde de Buffon e 
muitos enciclopedistas, as tensões entre os sistemas, o cartesianismo, as ideias inatas e a 
experimentação, a dedução, a descrição. A História Natural e sua filiação aristotélica situam-se assim 
como contradição e continuidade na narrativa da história da ciência e das transformações operadas 
em Portugal e no Brasil. Nesse sentido discute-se ainda as tensões e batalhas das ideias do 
Setecentos retomando e atualizando discussões sobre continuidades e rupturas da época moderna, 
dos séculos XVII e XVIII no Iluminismo europeu e no mundo luso-brasileiro em particular.  

A proposta analisa conjuntos documentais setecentistas conservados principalmente no Arquivo 
Nacional e têm entre suas principais referências obras clássicas de Michel Foucault, Paul Hazard, 
Ernst Cassirer, Paolo Rossi e J. Israel e estudos da Ilustração luso-brasileira em que figuram 
historiadores portugueses e brasileiros como Sérgio Buarque de Holanda, Francisco Falcon, Silva Dias, 
Antônio Camões Gouvea e outros autores de produção mais recente sobre o tema. 

Claudio Araujo Reis  

Doutor em Filosofia 

Professor no Departamento de Filosofia da UnB 

reis@unb.br 

A recepção das ideias liberais e a gênese do conservadorismo brasileiro: Cairu entre Smith e Burke 

O final do século XVIII vê germinar as primeiras sementes do que virão a ser as grandes ideologias 
políticas em torno das quais se organizará a vida política a partir do século XIX. Nesse momento 
original, as ideias que virão a constituir os campos distintos do liberalismo e do conservadorismo 
assumem ainda relações ambíguas, escondendo tensões potenciais, só posteriormente tornadas 
mais claras. A relação entre Adam Smith e Edmund Burke ilustra de forma interessante essas 
ambiguidades. 

No Brasil, o início do século XIX marca o começo do fim do período colonial. Figura destacada nesse 
momento, José da Silva Lisboa, o futuro Visconde de Cairu, exerce um papel-chave não só na política 
e na administração, mas sobretudo no domínio da configuração ideológica. Admirador em igual 
medida de Smith e de Burke, é responsável pela forma como serão integrados e recebidos no seio de 
uma ideologia nacional brasileira tanto as ideias econômicas de Smith – germes do liberalismo 
econômico – quanto aspectos importantes da visão política de Burke – sementes do 
conservadorismo político. Essa recepção, forjada sob as condições históricas e sociais peculiares do 
Brasil no início do século XIX, deixa como herança uma configuração particular, que vai caracterizar 
tanto a articulação de uma ideologia liberal quanto a constituição do conservadorismo brasileiro e 
que convém entender adequadamente para melhor apreciarmos a forma como, até hoje, se 
organizam e se articulam entre nós essas posições ideológicas. 

Clemie Ferreira Blaud 

Pós-graduanda Mestrado em Estética e Filosofia da Arte 

Departamento de Filosofia – FFLCH-USP 
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Cotejo dos textos de Nísia Floresta e Mary Wollstonecraft 

O século das Luzes em sua versão feminina chega ao Brasil pela pena de Nísia Floresta Brasileira 
Augusta, codinome de Dionísia Gonçalves Pinto, em 1832 com a publicação de Direitos das mulheres 
e injustiça dos homens, traduzido livremente do francês da obra de Mis Godwin, nome de casada de 
Mary Wollstonecraft autora de A vindication of the rights of woman, publicado em 1792. Durante 
muito tempo o texto em português foi tratado como autoria de Nísia que, inspirada em 
Wollstonecraft, reformulou suas ideias para a realidade brasileira patriarcal e escravocrata do século 
XIX. Em 1996, a Profa. Maria Lucia Palhares Burke descobre que o texto publicado no Brasil era uma 
tradução direta de obra anônima publicada em 1750 na França com o título La femme n’est pas 
inférieure à l’homme, traduit de l’anglois cuja obra original inglesa havia sido publicada em 1739 com 
o título Woman not inferior to Man: or, a short and modest Vindication of the natural Right of the 
Fair-Sex to a perfect Equality of Power, Dignity, and Esteem, with the Men sob o pseudônimo de 
Sophia, uma pessoa de qualidade. A polêmica em torno da igualdade, superioridade ou inferioridade 
entre homens e mulheres discute o argumento da força corporal como vantagens que lei da natureza 
atribui aos homens para relacioná-la aos direitos à cidadania, tema caro aos filósofos das Luzes. A 
leitura do texto de Mary e de Sophia possuem divergências marcantes quanto a essa questão, ainda 
que ambas apresentem um discurso convincente em favor da igualdade entre os sexos. É possível 
que Nísia, com vinte e dois anos, ignorasse as malícias que estavam arraicadas no jogo 
argumentativo do mundo europeu e quando a tradução francesa informando apenas “traduit de 
l’anglois” lhe caiu nas mãos, julgou tratar-se de uma obra de Wollstonecraft, por ignorar também 
que a autora inglesa só nasceria em 1759; mas também é possível que Nísia tivesse plena consciência 
de tudo e deliberadamente atribuiu a autoria à Mis Godwin, um nome conhecido que lhe abriria as 
portas como autora feminina. Talvez nunca saibamos o que de fato ocorreu e isso não é mais 
importante do que conhecer as ideias que permeiam o capicioso debate e como estas ecoam em 
solo brasileiro. Se já era difícil para mulher aceder a educação nas cortes européias, que dirá nas 
colonias e não se pode negar o esforço de Nísia pelo direito da mulher em aceder à educação. 
Porém, faz-se necessário esclarecer se o texto por ela publicado com quase cem anos de atraso, 
condiz com o pensamento de Mary Wollstonecraft no apagar das Luzes? Que consequências 
podemos inferir dessa cultura anacrônica na qual fomos envolvidos? Neste breve cotejo de textos 
procuraremos entender o pensamento das autoras e elucidar em que medida cada uma delas afirma 
a igualdade entre homens e mulheres. 

Orientador: Leon Kossovitch 

Clorinda Donato  

PhD em Romance Languages, Literatures and Linguistics (University of California, Los Angeles) 

Professora na California State University, Long Beach, EUA 

Brazil in the Eighteenth-century: The View from Encyclopedias 

This paper will provide a chronology of descriptions of Brazil in eighteenth-century encyclopedic 
compilations, with a view to Brazil within an economic framework in the circulation of goods, 
resources and commerce in the eighteenth century. Special attention will be paid to the Spanish 
translation of the Encyclopédie méthodique, and its article on Brazil.   

Cristina de Cássia Pereira Moraes  

Doutora em História 
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Professora da Universidade Federal de Goiás 
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“As Luzes” e a Capitania de Goiás 

Os anos iniciais do século XVIII significaram para o Império português inúmeras mudanças no que 
tange à forma administrativa sobre seus domínios d’além mar. A expansão dos territórios conhecidos 
pelos portugueses rumo ao oeste e as consequentes descobertas das minas auríferas de Cuiabá e dos 
Guayazes, trouxeram consigo novas necessidades, como a de consolidação de novas vilas e arraiais, 
matrizes e casas de câmara e cadeia nos dilatados sertões coloniais. Nos locais onde reinavam o caos 
e a desordem, tão típicos das aglutinações oriundas dos processos de gold rush, se fez imprescindível 
a presença de uma força capaz de impor parâmetros organizacionais e defender os interesses do 
reino. Nosso objetivo nesse ensaio é inventariar e analisar pesquisar recentes sobre o século das 
“Luzes” na Capitania de Goiás. O que nos interessa é o percurso mental que está implícito nas 
pesquisas que abordam a Corte portuguesa; ao traduzir a lógica da sociedade de ordens europeias 
para condições completamente diferentes na América povoada de homens e mulheres sem posses e, 
de uma nobreza frustrada em suas ambições de ascensão social em Portugal. Esta condição levou a 
re-hierarquizações e adaptações dos esquemas mentais sobre a vida e a sociedade europeia no 
período moderno, que embasaria a montagem de um Antigo Regime nos sertões. Para além de 
notarmos uma política de cooptação da Coroa no ato de conceder mercês e privilégios, devemos 
atentar para o fato de que o processo de enobrecimento numa região de minas marcou 
profundamente a sociedade da Capitania de Goiás. A concessão de mercês mais que um instrumento 
da benevolência real, era, nessa perspectiva, também uma peça-chave na compreensão das relações 
entre o império ultramarino português e a sociedade dos Guayazes. 

Daniel Lago Monteiro 

Doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada (FFLCH-USP) 

daniel.l.monteiro@hotmail.com 

A Lua de Mel da Autoria: o ensaio em periódico inglês do século XVIII e a crônica brasileira do 
período romântico 

Desde que saiu do forno o primeiro número de THE SPECTATOR, no dia 1 de março de 1711, com 
título em caixa alta, uma citação da Arte Poética de Horácio e a chamada to be continued every day, 
nenhum outro dia o sol se levantou sobre a Grã-Bretanha sem que um único folhetim não fosse 
degustado junto a xícaras de chá e fatias de pão com manteiga. Desde então, nas palavras de 
Gilberto Freyre, “ensaístas ingleses vêm-se sucedendo numa espécie de sucessão apostólica dessa 
forma literária de expressão”. À diferença de Montaigne e dos ensaístas ingleses do século 
precedente, para os quais, lembra Auerbach, ainda não havia um público, The Spectator dispunha 
dos meios para “transformar o ensaio (e o fez) em força civilizatória, em instrumento contra a 
vulgaridade e o pedantismo”, segundo John Gross; ou ainda, nas palavras de Lucia Miguel-Pereira, 
“surge pela primeira vez em Londres, e, salvo engano, no mundo, o ensaio destinado à imprensa”. O 
objetivo central dos autores, Steele e Addison, foi o de talhar um estilo prosaico à medida do 
entendimento de seus leitores. Por reiterados exercícios ou manifestações de humildade, eles se 
apresentavam como amigos íntimos e confidentes. Travavam com seus leitores conversas leves e 
tranquilas como a própria manhã. Por um artifício retórico que colheram dos antigos, volta e meia 
citados, deixavam o leitor à vontade, lembrando-o de que fazer ensaio é coisa vã. Esse clima ameno, 
que livremente transita entre o livresco e o popular, encontraria solo fértil na primeira metade do 
século XIX no Brasil sob a forma da crônica: gênero literário que, “na literatura brasileira, (...) 
substituiu o essay dos ingleses”, segundo Afrânio Coutinho. Um dos primeiros de nossos cultores foi 
Lopes Gama (1795-1864), cujo periódico, O Carapuceiro – “servido por um estilo elegante e fácil, de 
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grande ductilidade expressiva”, nas palavras de Alexandre Eulálio –, tinha plena consciência de seu 
débito para com os ensaístas ingleses do século XVIII. Como anotou José Feliciano de Castilho, em 
1845: “O seu estilo [de Lopes Gama] faz muitas vezes lembrar o do famoso Addison, e numerosos 
escritos do nosso colega nada têm que invejar aos ótimos do Spectator”. A partir dessas observações 
iniciais e do sentimento de coautoria estimulado pelo ensaio destinado à imprensa, espera-se, nesta 
comunicação, explorar os temas e as estratégias literárias comuns ao ensaio em periódico inglês do 
século XVIII e à crônica brasileira do chamado período romântico: suas relações com a palavra falada 
e a elocução oral; o tom íntimo e familiar; e a sensibilidade ao interesse humano. 

Daniel Santos Garroux 
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O paradoxo da linguagem em O Sobrinho de Rameau, de Denis Diderot 

A partir do comentário de alguns trechos da obra, propõe-se uma reflexão sobre os obstáculos que a 
opacidade da linguagem impõe ao propósito comunicativo-pedagógico sugerido pela situação 
narrativa da obra e por seu contexto de produção. A seleção recairia sobre os trechos da obra que 
evidenciam falhas de comunicação, seja pela produção de “falsos acordos”, seja pela interrupção do 
percurso argumentativo. Receberá destaque o fato de que tais passagens linguisticamente 
problemáticas da conversação representada na obra estão sempre relacionadas ao tema da moral. 

Após o levantamento de algumas questões que apontem para a importância da questão da 
linguagem no texto, propõe-se uma breve exposição da relação entre o movimento filosófico das 
Luzes e o recurso aos gêneros pertencente ao que poderíamos chamar de literatura de ideias, ou 
filosófica e, mais especificamente, o diálogo filosófico. O duplo propósito dessa vertente literária 
típica do século XVIII francês pode ser explicado pelas duas principais acepções do termo 
“demonstrar” [“démontrer”] à época: tanto “provar” algo “de maneira evidente, incontestável” 
quanto “mostrar, colocar sob os olhos” [Dictionnaire de l’Académie, 4ème édition]. Parte-se da 
hipótese de que a linguagem é o ponto cego que permite atender a essas duas acepções. Por isso, ao 
lançar luz sobre a “cegueira” da linguagem, o Sobrinho de Rameau colocaria em evidência, 
principalmente no campo da moral, a impossibilidade de uma formulação abstrata que atenda a 
todas as situações concretas. Durante a exposição, pretendo recorrer a outros textos anteriores, 
principalmente artigos da Enciclopédia, nos quais a relação entre linguagem e moral é apresentada, 
de modo a sugerir um desenvolvimento da questão ao longo do século XVIII.  

A parte final da exposição tentará traduzir essa dialética entre o particular e o universal nos termos 
da filosofia do próprio Diderot, percorrendo, por meio de uma série de citações, os fios hipotéticos, 
múltiplos e intermitentes da reflexão desse escritor-filósofo acerca da relação entre linguagem e 
moral e suas consequências para o propósito do movimento filosófico das luzes. 
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As Paixões de Madame Staël e o florescimento do Romantismo no final do século XVIII 
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A proposta deste trabalho é refletir sobre o pensamento da escritora francesa Madame de Staël 
sobre o tema felicidade, tratado em sua obra De l’influence des passions sur le bonheur des individus 
et des nations à luz das ideias iluministas e das movimentações políticas, sociais e culturais no final 
do setecentos. De posição firme, Madame de Stäel tornou-se uma personagem singular no meio 
intelectual das Luzes, imprimiu admiração pela sua intelectualidade, suas ideias sobre política e 
sobre a disposição da mulher na sociedade. Diante de sua obra, selecionamos De l’influence des 
passions, considerada uma obra precursora do movimento romântico, como uma obra singular do 
pensamento libertário e, de certa forma, disseminador da virtude. O Romantismo surge no limiar do 
final do século XVIII e prolonga-se pelo século XIX. O processo de modernização, o pensamento 
racional fechado, é contestado por um pensamento voltado para as ideias, pela expansão do 
universo individual, subjetivo e sensível. Momento de transição percebido e estimulado por Madame 
Staël, não ficou longe de suas críticas quanto ao individualismo exacerbado, e, no entanto, de forma 
lúcida, estabeleceu uma relação possível entre os interesses individuais e o sentimento comunitário, 
diante de um pensamento libertário e inovador. Neste tratado, Staël observa como as diferentes 
paixões, sejam elas políticas ou individuais mobilizam a felicidade dos homens e das nações, frente às 
movimentações políticas e sociais da época. 

Danilo Bilate 
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Professor Adjunto do DFIL-UFRRJ (Departamento de Filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro) 
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A filosofia de Matias Aires 

Apesar do estilo autonomeado “impróprio”, Matias Aires não está encarcerado na literatura – se 
quisermos trabalhar com essa frágil e terrível distinção entre campos de saber – mas joga com ela 
um trabalho filosófico rigoroso. Apenas do preconceito que o mundo luso-brasileiro alimenta contra 
si mesmo se explica a dificuldade em reconhece-lo como um filósofo iluminista que, como seus pares 
do século 18, na esteira da tradição humanista ou clássica, não se abstém de escrever com leveza, 
“gala e brio”. Em sua obra central, Reflexões sobre a vaidade dos homens de 1752, o portanto 
filósofo, português nascido em solo brasileiro, revela, afora o óbvio – e riquíssimo – estudo do afeto 
presente no título: (i) Uma ontologia heraclitiana e, pois, contratradicional ou marginal que parte do 
reconhecimento da natureza deveniente e da nulidade de sentido da vida humana para concluir um 
vitalismo autoafirmativo e criativo: “a falta de mudança é o mesmo que falta de vida”; (ii) Uma ética 
vanguardista que parte da relativização das virtudes e vícios, pelo reconhecimento da nulidade 
axiológica do real e do papel atávico da cultura na construção de valores: “o costume é tudo; as 
coisas não são nada”; (iii) Uma gnosiologia apoiada em um ceticismo parcial, elogioso da prudência 
própria à douta ignorância, que reconhece os limites da razão e da sensibilidade humanas, sem 
contudo desprezá-las como únicas fontes de sabedoria. Gnosiologia que adianta em três décadas um 
pouco do kantismo: “As coisas em si, são inocentes; o erro é exterior, e vem de fora”; (iv) Uma 
psicologia do desejo que dá visibilidade aos afetos, reconhecendo-os como nossas mais fortes 
inclinações, capazes de comandar mesmo o conhecimento: “O nosso pensamento não se acomoda as 
coisas, acomoda-se ao nosso gosto”; (v) E, não menos importante, dentro da perspectiva humanista-
clássica, uma metafilosofia, se assim podemos nomeá-la, isto é, uma reflexão holística sobre a 
produção de conhecimento filosófico, extremamente crítica à erudição estéril e ao charlatanismo 
acadêmico, feroz contra a inutilidade moral do conhecimento científico nascente: “a ciência não vem 
fazer um homem novo; assim como o acha, assim mesmo o deixa” ou “as letras não se costumam 
tomar pelo peso, mas pelo volume”. Nossa proposta, enfim, não é simples. Trata-se de apresentar a 
filosofia de gênio do talvez maior iluminista de língua portuguesa. 
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O ateísmo radical de Barão de Holbach e a proximidade com o “neoateísmo”: uma reflexão 
possível 

Embora o elemento radical esteja presente no “Século das Luzes” de forma constante, poucos 
autores foram tão contundentes em suas críticas como Paul-Henri Thiry, mais conhecido como Barão 
de Holbach. Embora tenha nascido na região do Palatinado, no sudoeste da atual Alemanha, herdou 
grande fortuna de um tio e passou a viver em Paris durante boa parte de sua vida, estando presente 
nos grandes debates dos mais ilustres filósofos do Iluminismo. Tendo uma relação bem próxima de 
Diderot, autores como Châtelet afirmam que Holbach foi um dos grandes mecenas da Enciclopédia, 
mas despertava raiva de seus contemporâneos pelo seu pensamento radical, sendo Voltaire um dos 
homens que mais criticavam os trabalhos de Holbach. Materialista e ateu, para o autor criticar as 
religiões e sacerdotes não era suficiente – Deus foi um dos maiores alvos de seus comentários ácidos, 
encarado como ciumento, mimado e tirânico, sendo sua adoração a principal causa das mazelas da 
sociedade. Esse trabalho tem como principal objetivo expor as ideias contidas no livro Le Bon Sens, 
ou Idées naturelles opposées aux idées surnaturelles (1772), trabalho destinado ao público menos 
letrado que sintetiza as ideias de Système de la nature (1770) e das que serão posteriormente 
desenvolvidas em La Morale Universelle (1776), os principais livros do autor. Analisando as críticas do 
autor iluminista e sua proposta de construção de uma moral sem o cristianismo, a pesquisa pretende 
também evidenciar as semelhanças de suas críticas e posições com o movimento contemporâneo 
conhecido como “neoateísmo”. Longe de afirmar que existe uma inspiração proposital do discurso de 
Holbach em autores do “neoateísmo”, o trabalho pretende demonstrar que várias críticas expressas 
pelo movimento, que tem no discurso científico pautado na razão, na posição antirreligiosa e na 
possibilidade de uma moral sem religião algumas de suas principais características, estavam 
presentes em autores do século XVIII – especialmente em Holbach. 
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Mestrando em Filosofia pela USP 
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A ideia de eu nos Livros I e II do Tratado da natureza humana de Hume 

Na célebre seção “Da identidade pessoal”, situada logo antes do drámatico desfecho do Livro I (“Do 
entendimento”) do Tratado da natureza humana (1739-40), Hume elabora sua crítica quanto à noção 
de uma ideia de eu (self) da qual estaríamos “a todo momento intimamente conscientes” e que seria 
dotada de uma “perfeita identidade e simplicidade” (SB 251). Para o filósofo, a constância e a 
invariabilidade pressupostas em tal ideia não podem ser encontradas em impressão alguma – afinal 
não há impressão com estas qualidades – o que aponta para o seu caráter equívoco e fictício. 
Confronta-se, então, uma noção de identidade perfeita à outra que seria, por assim dizer, imperfeita: 
uma ideia de eu que surge a partir do trabalho da imaginação e de seus respectivos princípios de 
união, no interior de uma mente que é, de fato, um “feixe ou coleção de diferentes percepções, que 
se sucedem umas às outras numa rapidez inconcebível, e que estão em perpétuo fluxo e 
movimento” (SB 252). Contudo, conforme levantado com frequência por grandes intérpretes de 
Hume, essa abordagem da identidade pessoal como ficção ou erro parece contrastar com a 
importância que se atribui à ideia de eu logo em seguida, no início do Livro II (“Das paixões”) do 
Tratado, quando Hume explora as causas e o objeto das paixões indiretas de orgulho e humildade. 
Neste momento, o eu é tomado como o objeto para o qual estas paixões, quando despertadas, 
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“dirigem o seu olhar” (SB 278); de tal forma que sem esta ideia não haveria o par de paixões. E mais, 
ao elucidar o mecanismo do orgulho e da humildade, Hume sugere que a ideia de eu, além de seu 
objeto, é produzida por elas. Ou seja, o sentimento prazeroso do orgulho seria responsável pela 
produção da ideia que tenho de mim mesmo e não o contrário. Nesse sentido, parece que somos 
remetidos a uma gênese desta ideia que é alternativa àquela que é dada no Livro I, a partir dos 
princípios de união. Esta diferença é reforçada pela observação que Hume faz na mencionada seção 
do Livro I, quando, antes de levar a cabo sua crítica à ideia de eu, apresenta uma distinção entre a 
identidade pessoal “no que concerne nosso pensamento ou imaginação e no que concerne nossas 
paixões ou a preocupação que temos por nós mesmos” (SB 253). Tendo isso em vista, o objetivo 
desta comunicação é apresentar o contraste e refletir sobre algumas dificuldades e interpretações 
que podem ser levantadas a seu respeito.  

Débora Aymoré 
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Controle da natureza e dominação do feminino: Rousseau e a crítica do valor do controle 

Nosso objetivo é explorar a suspeita em relação à expansão do conhecimento na obra de Jean-
Jacques Rousseau (Contrato social, Primeiro e Segundo Discursos e Nova Heloisa), analisando em que 
medida a valorização positiva da aproximação com a natureza se converte também na valorização do 
feminino. Desse modo, exploramos aspectos epistemológicos e éticos da associação simbólica 
estabelecida na filosofia Ocidental entre a natureza e a mulher. 

Genevieve Lloyde (1993) considera que a reflexão platônica sobre o conhecimento aponta para um 
dualismo mente-matéria que será convertido, no século XVII, na obra de Francis Bacon, em 
dominação da natureza, o que contribui para a formação da distinção macho-fêmea (cf. Lloyde, 
1993, p. 5-7). No século XVIII, o Iluminismo expressa otimismo quanto à expansão do conhecimento 
organizado, que tornaria o homem mestre e possuidor da natureza. Rousseau, ao contrário, oferece 
sua própria narrativa em relação ao progresso da razão, considerando que: “A Razão emerge a partir 
da Natureza e a proximidade à Natureza é marca de sua autenticidade” (Lloyde, 1993, p. 59, ênfases 
da autora). Desse modo, Rousseau apresenta narrativa diversa em relação ao controle da natureza. A 
questão é até que ponto essa valorização da aproximação com a natureza se converte também em 
valorização positiva do feminino. 

Lloyde afirma que, de modo generalizado, a filosofia Ocidental expressa a relação entre o controle da 
natureza e a dominação da mulher (cf. Lloyde, 1993, p. 1 - 2, p. 7). Tal associação simbólica entre a 
natureza e a mulher é analisada por Simone de Beauvoir que, na obra O Segundo Sexo (2009), sugere 
a implicação na avaliação ambivalente do feminino (cf. Beauvoir, 2009 [1949], p. 212), pois o homem 
encontra na natureza (e na mulher) o seu nascimento e o prelúdio de sua morte. Assim, o feminino 
aproxima-se de questões humanas essenciais, tais como a vida e a morte, a nutrição e a manutenção 
da vida, que a razão busca compreender, mesmo que com grande dificuldade e sem abarcar os 
fenômenos em sua inteireza. A medicina descreve, por exemplo, a fisiologia da concepção e do 
nascimento, mas será também capaz de expressar o significado da vida? A redução às suas 
estruturas, aos processos e às leis subjacentes é, para Hugh Lacey (2008), a estratégia de 
investigação que caracteriza a ciência e a tecnologia modernas (cf. Lacey, 2008a [1997], p. 93). Essa 
estratégia descontextualiza abstrai os fenômenos do contexto social e da interação humana e, 
embora eficaz, não é adequada para todos os tipos de fenômeno (cf. Lacey & Mariconda, 2014, p. 
187). O valor do controle da natureza (ou baconiano) expande nossa possibilidade de tornar a 
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natureza um objeto para nossos fins e encontra-se atualmente insubordinado a outros valores sociais 
relevantes (cf. Lacey, 2008, p. 99), tais como o florescimento humano, o respeito mútuo e a interação 
não predatória com a natureza. Assim, a hegemonia do valor do controle da natureza retorna como 
problema, pois pode levar a desconsideração do homem como sujeito intencional, tornando-o objeto 
de controle (cf. Lacey, 2008b [1999], p. 176).  
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As Luzes e as Mulheres: debates no novo mundo sobre a perspectiva de Thomas Jefferson 

O Novo Mundo representado pela América do Norte no século XVIII, abordou entre os inúmeros 
debates acerca do projeto de uma nova vida e de um novo homem, o espaço da mulher na 
constituição desta nova nação. O trabalho analisa os escritos de Thomas Jefferson, eminente político, 
pensador e impulsionador da Revolução, um dos líderes da instauração da República e relator da 
Declaração da Independência Americana. Em suas obras, o autor examina e desenvolve a 
preocupação com os direitos femininos. Interessa retomar como este autor ocupa-se com a instrução 
e com a formação cívica das mulheres, bem como as concebe no regime republicano. Ainda que 
Jefferson não abordou de modo direto a temática sobre as mulheres, este tema é contemplado em 
suas obras. Isso porque, engajado na conversação filosófica e política em busca do ideal republicano, 
defende a participação de grupos sociais até então, ignorados pelas políticas de Estado, a saber; 
índios, mulheres e escravos. Suas propostas foram revolucionárias e originais, e deram início a uma 
vasta discussão que perpassa o direito civil contemporâneo, ao tempo que nos desafia a novas 
interpretações acerca da mulher cidadã. Com o intuito de retomar as provocações e contribuições do 
século XVIII, este texto rememora as apostas de igualdade e democracia da república na América, 
assim como, considerações a respeito de impasses e possibilidades atuais da atuação das mulheres 
na república brasileira. 

Orientadora: Profa. Dra. Adriana Mattar Maamari (Departamento de Metodologia de Ensino da 
Universidade Federal de São Carlos)  
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Voltaire, um percurso pelos trópicos 

Trata-se de demarcar o percurso de Voltaire até os trópicos, partindo de sua recepção em Portugal. 
Beato, o país preferiu os contos e o teatro do filósofo, oferecidos ao leitor por meio de traduções 
providenciais. Os contos voltairianos, amenizados pelo nostálgico e o exótico das narrativas – em que 
história e personagens emergem de países distantes, às voltas do fantástico e do trágico –, vieram a 
calhar; neles, a ironia, o sarcasmo e a crítica do filósofo eram relativizados. Desse modo, o leitor era 
induzido a se distante do real e a mergulhar em um imaginário também distante, onde era 
silenciado.  

É esse Voltaire já deglutido pelos portugueses e seus órgãos de censura que o leitor brasileiro vai 
debicar e apreciar, tornando-o iguaria constante em sua dieta. Assim, pretende-se pontuar 
referências a Voltaire nas coleções dos jesuítas – em franca decadência após a reforma pombalina –, 
nas bibliotecas particulares e públicas, nos dois mais importantes movimentos políticos da colônia - a 
Inconfidência mineira e o Movimento democrático baiano de 1798, na Revista da Sociedade 
Philomatica, assim como em registros sobre a circulação de sua obra no Brasil - a exemplo do 
inusitado caso de Cuiabá, em que junto de peças de Metastásio e de autores portugueses, foram 
encenadas Zaïre, de Voltaire, e um texto chamado Esostria no Egito. 
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Feições da recepção da Aufklärung no Brasil: crítica e literatura 

A efervescência intelectual característica do século XIX só foi possível graças ao espírito de renovação 
especulativa que se inicia com a reavaliação da filosofia empreendida por Kant, quando questionará 
o edifício da metafísica tradicional com base na matemática e na física. Com efeito, se estas 
disciplinas são ciências, é porque contêm proposições cujo caráter universal e necessário bem 
mostra que não podem dever-se à experiência. Há, então, uma razão independente do sensível, uma 
razão pura, que se exerce a priori, isto é, antes de qualquer informação fornecida pelo contingente. 
Daí segue-se que a metafísica não é imposs&ia cute;vel em princípio. Se as metafísicas faliram, foi 
apenas porque os pensadores anteriores nunca tiveram a cautela de examinar, exatamente, até 
onde as asserções emitidas pela razão pura valem como conhecimento. Os filósofos nunca pensaram 
em submeter a uma investigação prévia, a uma crítica, o raio de ação da razão pura enquanto poder 
de cognição. A nova propositura terá uma abrangência que ultrapassará as fronteiras da metafísica e 
alcançará outros setores estratégicos, pois introduz na compreensão cognitiva do real um elemento 
de valor que parece ser próprio das regras morais ou sociais. Com efeito, o fracasso, no século XIX, 
dos vastos sistemas metafísicos, tem por contrapartida um retorno à atitude crítica originária do 
kantismo. Tal caráter atinge em chei o o movimento intelectual brasileiro do Oitocentos: o forte 
tônico germânico recomendava a crítica. Servindo-se do modelo das ideias alemãs, a inteligência 
local acreditava que seria possível uma renovação mental no Brasil. Neste sentido, o objetivo para o 
qual se volta o presente trabalho é o de recompor parte da recepção dos princípios da Aufklärung no 
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Brasil pela exemplificação da absorção da ideia kantiana de filosofia, que será entendida como crítica 
e transposta como crítica da cultura por um expoente da literatura brasileira, a saber, Sílvio Romero. 

Edna Maria Matos Antonio 

Doutorado 

Professora no Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe 

ednamatos.antonio@gmail.com 

A ciência das cartas e dos negócios: Ilustração, economia e civilização na obra Secretario 
portuguez, ou Methodo de escrever cartas por meio de huma instrucçaõ preliminar (1745) 

Nesta comunicação, analisam-se alguns aspectos da obra Secretario portuguez, ou Methodo de 
escrever cartas por meio de huma instrucçaõ preliminar: regras de secretaria: formulario de 
tratamentos, e hum grande número de cartas em todas as especies, que tem mais uso, com varias 
cartas discursivas sobre as obrigações, virtudes, e vicios do novo secretario publicada em 1745 e de 
autoria de Francisco José Freire (1719-1773), frade oratoriano português. Evidenciamos e discutimos 
elementos de uma concepção ilustrada lusitana acerca das estratégias comportamentais e 
intelectuais indicadas para se alcançar o desenvolvimento econômico da nação portuguesa por meio 
do fortalecimento do mercado bem como o reconhecimento da importância da administração, da 
burocracia e do conhecimento científico neste processo. 

Eduardo Cardoso Braga 

Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP 

Centro Universitário SENAC 
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Taunay e Rousseau: a melancolia na arcádia e na paisagem tropical 

Nicolas-Antoine Taunay foi um pintor francês que também produziu no Brasil, procurando adaptar 
seu estilo arcadista com aspectos da natureza do Rio de Janeiro. Sua pintura de paisagem é uma 
visão singular da natureza tropical, possuindo também uma perspectiva crítica ao introduzir nessas 
paisagens signos do regime de trabalho escravocrata ainda presentes no século XIX da então colônia 
portuguesa que se tornava sede do Império com a vinda da Família Real Portuguesa. É notória a 
influência de Rousseau nas ideias políticas e estéticas de Taunay, bem como as relações pessoais 
entre o filósofo e a família Taunay. Comparar-se-á a função da natureza nos escritos de Rousseau e 
nas pinturas de Taunay realizadas no Rio de Janeiro quando de sua vinda na chamada Missão 
Artística Francesa. Demonstrar-se-á que tanto o filósofo como o pintor utilizam-se do tópos retórico 
Locus Amoenus, cuja tradição remonta aos Idílios de Teócrito e às Bucólicas de Virgílio, 
representando um tópico literário que se refere a um lugar idealizado de segurança e tranquilidade, 
afastado do ruídos e paixões das cidades. Analisar-se-á algumas passagens descritivas da natureza 
em Rousseau e pinturas de Taunay, demonstrando sua filiação à tradição árcade. Propor-se-á que a 
interpretação do último Rousseau e de Taunay introduzem na paisagem árcade a noção de 
melancolia, derivada da interpretação estética de Diderot de uma pintura de Nicolas Poussin com o 
título de “et arcadia ego”. Concluir-se-á que tanto Rousseau como Taunay procuram recuperar a 
perda e superar a melancolia, na literatura e na pintura, por meio do artifício da escritura, a qual 
permite no âmbito do artificial recuperar, em um domínio diferente, o contato direto e benéfico com 
a natureza perdida. 
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João da Silva Feijó e Pragmatismo Iluminista no Ceará 

João da Silva Feijó (1760-1824), nascido no Rio de Janeiro, educado em Portugal na prestigiosa 
Universidade de Coimbra onde se formou em Filosofia e Matemática. Consta que o jovem pensador 
foi batizado como João da Silva Barbosa, posteriormente alterado para João da Silva Feijó em 
homenagem ao filosofo espanhol Benito Jerônimo Feijoo y Montenegro (1676-1764), á época, 
pensador bastante valorizado pelos estudantes de história natural. O desejo e a incansável busca do 
jovem brasileiro pelo saber não ficou restrito apenas ao seu nome, pois com apenas 18 anos, em 
1778, João da Silva Feijó fazia parte do grupo de cientistas orientados por Domenico Agostino 
Vandelli, cientista italiano defensor e propagandeador das ideias iluministas que em Portugal 
encontrou espaço e apoio para desenvolver suas ideias em virtude das transformações sociais 
experimentadas em Portugal que encontrava-se em uma grande crise política, econômica 
desencadeada, dentre outros aspectos, pela diminuição da produção aurífera brasileira, uma das 
principais fontes de ganhos lusitanos. Frente à crise econômica portuguesa da segunda metade do 
século XVIII, o saber científico das luzes foi visto e apresentado elemento solucionador desta crise. 
Desta forma, o sábio italiano Domingos Vandelli rapidamente arregimentou jovens cientistas, todos 
estudantes da Universidade de Coimbra, portugueses e brasileiros versados em biologia, 
matemática, química, física e filosofia para serem enviados ao Brasil com o intuito de perscrutar a 
fauna, flora e conhecer as potencialidades naturais das terras do novo mundo explicitamente 
interessados em aproveitar as oportunidades econômicas anteriormente desprezadas. Assim, em 
janeiro de 1799, advindo de Portugal aportava no Brasil, mas especificamente no Ceará, o jovem 
naturalista João da Silva Feijó fiel representante das luzes portuguesas no novo mundo, objetivando 
compreender a realidade cearense e transformá-la em favor da pragmática econômica europeia. 
Nesse sentido, o presente trabalho objetiva problematizar as ideias e as ações desenvolvidas por 
João da Silva Feijó, o naturalista Feijó, ao longo de sua estadia Ceará em um momento em que a 
Capital subalterna cearense ganhava autonomia e passar a ser capitania autônoma. 

Eduardo Teixeira de Carvalho Junior 
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O iluminismo português: entre inimigos e defensores da nação 

Do ponto de vista filosófico, um dos traços marcantes do Iluminismo português é uma crescente 
oposição entre filosofia escolástica e filosofia moderna, conflito que se torna cada vez mais 
perceptível na medida em que avançamos em direção ao século XVIII. O ponto mais alto deste 
embate ocorreu com as polêmicas em torno do Verdadeiro Método de Estudar de Luis Antonio 
Verney, que após a publicação de sua primeira edição, em 1746, prolongam-se por mais de uma 
década, perdendo a sua vitalidade com a expulsão dos jesuítas, em 1759. As polêmicas sobre o 
“verdadeiro método de estudar” envolveram principalmente a participação de escritores 
portugueses, e acabou gerando uma forte polarização entre aqueles favoráveis a filosofia moderna e 
aqueles contrários, separando dois sistemas de crença diferentes, que entraram em rota de colisão. 
Uma verdadeira batalha intelectual foi travada entre defensores e inimigos da nação, pois o que 
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estava em jogo eram os valores da cultura portuguesa. Embora do ponto de vista epistemológico a 
ideia de um “novo método” possa ser compreendida como elemento de oposição às concepções 
escolásticas dominantes, assumiu progressivamente uma dimensão ideológica, e foi utilizada 
também para se referir à necessidade de uma renovação cultural, conforme podemos perceber nos 
documentos das reformas pombalinas da educação - sobretudo na maneira como os jesuítas foram 
julgados e criticados. Considerando a importância que este debate teve para o contexto de ideias do 
século XVIII português, esta comunicação tem por objetivo analisar algumas fontes das chamadas 
“polêmicas do verdadeiro método de estudar”. Propõe-se discutir alguns elementos deste debate. 
Como por exemplo, os argumentos utilizados pelos autores; alguns aspectos relacionados ao estilo e 
a estrutura dos textos das polêmicas e as ideias principais que foram debatidas nesta polêmica. Além 
do Verdadeiro Método de Estudar, publicado por Verney sob o pseudônimo de Padre Barbadinho da 
Congregação de Itália, analisamos outras fontes como as Reflexões Apologéticas a obra entitulada 
Verdadeiro Método de Estudar (1748) do jesuíta José de Araújo (sob Pseudônimo Frei Arsênio da 
Piedade) as Respostas as Reflexões que o R.P.M.Fr. Arsênio da Piedade Capucho fez ao Livro 
intitulado: Verdadeiro Método de Estudar (1748) de Luis Antonio Verney (anônimo) a Carta de um 
Filólogo de Espanha a outro de Lisboa a cerca de certos elogios lapidares (1749) Luis Antonio Verney 
(anônimo), o Retrato de Mortecor (1751) do jesuíta Francisco Duarte (pseudônimo: Aletofilo Cândido 
de Lacerda) dentre outros. De forma geral, observou-se que, à medida que se intensifica o debate, 
exigindo novas respostas de cada autor, mais ele se aproxima de uma disputa literária, afastando-se 
de um debate que poderíamos atualmente chamar de filosófico ou cientifico. 

Elayne de Araujo Pereira 
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Crítica do Século das Luzes a partir de Rousseau 

No século XVIII, ou Siècle des Lumières, havia a ideia do progresso da sociedade por efeito do poder 
da razão em prol da autonomia do homem. Jean-Jacques Rousseau, como crítico dessa época e 
fazendo parte do movimento da Ilustração, após ser convidado para escrever verbetes sobre a 
música, afirma que o progresso como atributo da razão é o próprio declínio do homem, uma vez que 
essa degeneração foi imposta pela civilidade reduzindo ao homem a certos comportamentos 
artificiais. Assim, o filósofo faz um convite para que se siga também, além da razão, os sentimentos 
naturais. Por isso, faremos o percurso acerca da crítica rousseauniana do seu século, com o intuito de 
compreender a via dos sentimentos relativamente ao estado de degeneração a partir da hipótese da 
passagem do estado de natureza para o estado de sociabilidade. 

Orientador: Prof. Dr. Luciano da Silva Façanha 
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As interpretações sobre o Iluminismo – o caso português 
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O século XVIII é com frequência caracterizado como a época do Iluminismo na Europa. O período é 
identificado com o triunfo do homem enquanto ser racional. Imbuído da razão, o homem não apenas 
poderia lutar contra os costumes, a tradição e a autoridade como deveria buscar a sua própria 
felicidade e contribuir para o progresso da humanidade. O Iluminismo, assim, corresponderia a uma 
nova mentalidade que começou a ser gestada desde meados do século XVII como crítica à Escolástica 
e tem como base a capacidade do homem ascender ao conhecimento pelas Luzes do seu próprio 
entendimento. É o desencantamento do mundo, como denominaram weberianamente Adorno e 
Horkheimer na Dialética do Esclarecimento ([1944] 1985). É a substituição da imaginação pelo saber, 
com os todos os prós e os contras que os ideais desse mesmo Iluminismo legaram ao presente.  

O processo histórico propenso à primazia da razão não foi cronológico, geográfico ou 
ideologicamente uniforme em todo continente. Contudo, teve um ponto comum: o conflito com os 
valores religiosos e teológicos de uma cultura marcada pela ideia de Deus como senhor e criador do 
universo. Desta forma, a cisão entre a esfera da razão e a esfera da fé acarretou a autonomia perante 
o teológico e a independência perante o eclesial, transpondo-se no que concerne à doutrina política, 
na substituição da fundamentação teológica pela fundamentação racional do poder. 

No ambiente intelectual lusitano, convencionou-se chamar Iluminismo o movimento de ideias que se 
insurgiu contra à herança seiscentista no campo das artes, da literatura e do pensamento, afirmando, 
no lugar da tradição, o valor da razão e do espírito crítico nas ações humanas. As interpretações 
sobre o Iluminismo em Portugal, sejam de filósofos ou de historiadores, são caracterizadas por 
pontos comuns, ou o que denominamos ideias-força, que tendem, indireta ou diretamente, a 
caracterizar o movimento de ideias que ocorreu no século XVIII português como anômalo a um 
modelo idealizado pela “Europa”. O objetivo do presente artigo é expor e repensar algumas 
interpretações historiográficas portuguesas e tentar mostrar que as ideias-força que caracterizam o 
Iluminismo em Portugal, como “compromisso cristão”, “ecletismo” e “Ilustração técnica”, são 
resultado de uma herança interpretativa e metodológica de estudos dedicados às Luzes, que tendem 
a enxergar como um sistema de ideias uniformes, coesas e homogêneas os vários Iluminismos no 
século XVIII. 
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Bolívar, leitor dos filósofos das luzes e proponente de um pan-americanismo libertador e 
independente 

Simón Bolívar, autointitulado e reconhecido como sendo “O Libertador”, sofreu influências 
indiscutíveis do ideário das luzes. Conforme ele mesmo afirma em carta enviada ao general Francisco 
Santander, apesar dos questionamentos apresentados em sua época acerca de sua formação, talvez 
seus críticos não tivessem estudado tanto quanto ele “Locke, Condillac, Buffon, D’Alembert, 
Helvetius, Montesquieu, Mably, Filangieri, Lalande, Rousseau, Voltaire” etc... Sua formação, teria 
sido fortemente direcionada por seu tutor, o rousseauista Simón Rodrigues, que insuflou nele os 
ideais de igualdade, liberdade e independência. Tendo dedicado sua vida ao ideal de uma 
confederação pan-americana que libertasse a América da tirania espanhola, empreendeu e 
participou de guerras nas quais visava fazer respeitar os direitos humanos e as leis do direito público, 
mesmo durante as batalhas, o chamado direito na guerra. Nosso objetivo na presente comunicação é 
apresentar alguns dos elementos da dívida de Simón Bolívar para com pensadores iluministas tais 
como Montesquieu e Rousseau que teorizaram acerca igualdade, liberdade e independência, e além 
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disso, verificar como os escritos e ações do “libertador” nos ajudam a pensar a difícil, senão 
impossível tarefa, de tornar a América latina livre e independente. 
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Graduando em Filosofia na Universidade Federal do Maranhão  
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A filosofia iluminista na educação brasileira: novas possibilidades 

O Iluminismo, ao longo do tempo, foi um movimento que influenciou a ocorrência de diversos 
eventos históricos em várias partes do mundo. É incontestável a sua relevância para a história da 
humanidade, pois no seu ideário havia, como cerne, a proposta de emancipação para o gênero 
humano, a possibilitar o seu desenvolvimento, na medida em que implicaria em uma plena liberdade 
e na autonomia do pensar, fundamentada na razão, capaz de conduzir o homem ao seu 
desenvolvimento em todos os níveis, especialmente, no que se refere à técnica, a prudência e a 
moralidade; a construir o seu percurso, tendo em vista a paz e a tolerância. Porém, embora esse 
legado ainda permaneça vivo, na contemporaneidade, muitos o considera em ruínas, pois a sua fé 
exacerbada na razão é acusada de gerar um sistema econômico e político predatório que promove 
novas formas de dominação do ser humano, gerando a sua destruição e do ambiente em que habita. 
A ideia que se fazia de progresso parece ter se transformado, atualmente, em uma cultura composta 
por “valores” como hedonismo, individualismo, e ganância que tem gerado a miséria e, até a morte 
de vários indivíduos em todo o mundo.  

No Brasil, o movimento das luzes também deixou diversas contribuições, especialmente no campo 
político e social que desde o período pombalino, legou ao país diversas influências como a 
Proclamação da República, a separação entre a Igreja e o Estado e a promoção de uma educação 
laica e livre. Ainda na educação brasileira, o Iluminismo ressaltou a sua importância enfatizando-a 
como um dever do Estado, de maneira que deveria ser obrigatória e gratuita. Influenciou ainda, no 
desenvolvimento da Escola Nova e do construtivismo, na primeira metade do século XX. Mas muitos 
intelectuais da educação não viram com bons olhos tal influência iluminista, alegando que tal 
educação impossibilitava os educandos de pensarem criticamente, de maneira que o sistema vigente 
se legitimava, pois esta forma de educar favorecia aos interesses da burguesia. Muitos setores da 
educação brasileira ainda hoje pensam desta maneira. Assim, questionamos: teria a filosofia 
iluminista ainda algo a contribuir com o desenvolvimento da educação brasileira? 

O objetivo deste trabalho é responder a esta questão refletindo sobre a filosofia da educação 
pensada no século das luzes, tendo em vista, ainda, à possibilidade de promoção de uma nova 
educação no Brasil. Para essa tarefa estabeleceremos uma reflexão à luz das concepções de 
educação dos filósofos iluministas, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant. 

Fabio Antônio da Silva 
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A recepção das ideias de Jean-Jacques Rousseau no Brasil do século XIX 

A obra de J.-J. Rousseau tem seu estudo filosófico academicamente desenvolvido no Brasil apenas a 
partir do Século XX, quando há a profissionalização dessa prática no país. É possível, no entanto, 
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identificarmos a presença das ideias do expoente pensador genebrino do século das Luzes em textos 
de intelectuais brasileiros de diferentes períodos ainda no século XIX: desde textos de José Bonifácio, 
do período da independência, aos de Joaquim Nabuco, o monarquista que vê a república nascer. 
Uma das diferenças entre a forma como passam a ser interpretados os textos de Rousseau nos 
estudos filosóficos acadêmicos - inaugurados pela tese de Lourival Gomes Machado - e o modo como 
esses intelectuais do XIX o liam é o objetivo dessa leitura: se no primeiro caso, acadêmico, temos a 
tentativa de um compromisso exegético com os textos do genebrino, no segundo há apenas um 
apropriar-se, muito ao modo do pensamento ecletista do período, que interpreta o pensamento 
produzido no iluminismo europeu e acolhe apenas aquilo que corrobora com suas tentativas de 
respostas aos problemas locais. Interessa-nos explorar essa recepção das ideias de Rousseau no 
cotejo de textos desses intelectuais brasileiros no intuito de mostrar de que maneira, em diferentes 
períodos do século XIX, nosso autor foi bem ou mal visto por nossos compatriotas. E, a partir disso, 
verificar se alguns dos possíveis preconceitos interpretativos presente nessa recepção pode se fazer 
notar ainda hoje na academia brasileira com relação aos textos de Rousseau: como por exemplo nos 
jargões do bom selvagem e da defesa da democracia. 
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A Filosofia das Luzes e o sentido público da educação: a atualidade da questão na política 
educacional brasileira 

Há cerca de quatro anos, Axel Honneth publicou um artigo cujo título, La educación y el espacio 
publico democrático: un capítulo descuidado en la Filosofía política (2013), denuncia que a Filosofia 
Política atual parece ter negligenciado o tema da importância da educação na constituição do espaço 
público. As razões para isso, como alega o autor, extrapolam o desenvolvimento e a especialização 
das ciências da educação; prendem-se, antes, a aspectos mais profundos, talvez, principalmente, à 
relativização do papel da escola e da educação pública na promoção de valores e condutas que 
propiciem o fortalecimento da vida coletiva. A nosso ver, elas podem, além disso, estar associadas a 
um possível declínio ou obscurecimento da noção de “público” e, por consequência, de “espaço 
público”, no mundo contemporâneo. De qualquer forma, nosso trabalho propõe-se a examinar o 
sentido público atribuído à educação e à tarefa de educar que se apresenta, por exemplo, nas obras 
de Montesquieu (1689-1755), Rousseau (1712-1778) e Condorcet (1743-1794), especialmente no 
que se refere à constituição de uma sociedade republicana e democrática. Ao alçar o 
estabelecimento da educação pública como política de Estado e matéria de governo, os filósofos das 
Luzes não apenas renovaram essa ideia, que, como se sabe, remonta à antiguidade clássica, mas 
forjaram os fundamentos sobre os quais, ainda hoje, são erigidos os argumentos dos defensores do 
sentido público da educação e da escola pública de qualidade capaz de fortalecer os laços sociais e a 
vida coletiva por meio da formação de cidadãos. Nesse sentido, o trabalho também pretende 
explorar as repercussões dessas ideias – ou, ao menos na prática, a ausência delas – na política 
educacional brasileira, notadamente durante o período republicano, destacando alguns dos 
principais problemas ou dilemas enfrentados ao longo do processo histórico que levou à publicação 
da LDB 9.394/1996 e que, em grande medida, ainda repercutem nos dias atuais. Dentre os 
problemas ou dilemas enfrentados, valendo-nos de Comparato (1987), destacamos, por exemplo, 
“escola pública” versus “escola privada”, “educação elitista” versus “educação de massa”, 
“centralização” versus “descentralização”, “educação politicamente neutra” versus “educação 
politicamente orientada”. 
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Interesse virtuoso ou virtude interessada: o amor de si na moral de Holbach 

Em A Moral Universal, o barão de Holbach elabora um sistema moral que tem sua gênese no 
interesse, pois parte do impulso da autoconservação e do desejo do próprio bem-estar, mas almeja a 
virtude e a vida social como o intento das ações. Isso, a rigor, pode parecer contraditório, pois o 
interesse é tomado na tradição filosófica como um impulso egoísta, mesquinho e antissocial. No 
entanto, no sistema moral apresentado pelo barão, o interesse é tido não apenas como a causa do 
desejo e o motor das ações, como também estabelece o vínculo destas com a virtude. Ou seja, ele 
define a virtude como um bem almejado pelo interesse do indivíduo, que reconhece a necessidade 
que ele tem da estima dos seus semelhantes, estima essa que é conquistada através das ações 
virtuosas. O núcleo desse interesse que leva à virtude é um sentimento denominado por ele como 
amor de si ou amor-próprio, que o homem desenvolve quando imerge na vida social. Essa imersão 
deve fazer com que ele desenvolva sua consciência moral e a aperfeiçoe, pois ela, por sua vez, é a 
consideração das suas ações e a ponderação das suas consequências, tanto para si mesmo quanto 
para aqueles aos quais elas afetam. Desse modo, ele faz a ligação entre o interesse pessoal e o 
interesse comum, fundamentando a moral a partir desse impulso que é deveras mal compreendido 
por grande parte dos pensadores de sua época e mesmo pelo pensamento filosófico tradicional, que 
aviltam esse impulso. Pretendemos assim analisar a relação entre o amor de si, o interesse e a 
virtude e como eles se articulam para dar origem ao sistema moral proposto pelo filósofo iluminista, 
buscando desenredar alguns preconceitos que por vezes atingem um pensamento, um conceito ou 
uma ideia. 
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Entre ressonâncias e reflexões: sobre a recepção dos escritos musicais de Rousseau no Brasil 

Que Jean-Jacques Rousseau tenha sido, além de escritor e filósofo, um melômano e compositor 
diletante, é um fato conhecido desde há muito pelos estudiosos de sua obra. No entanto, os escritos 
musicais do filósofo genebrino não receberam a devida atenção antes da sua “reavaliação”, nos idos 
da década de 1960, por parte de comentadores da envergadura de Lévi-Strauss e Derrida. No Brasil, 
desde os apontamentos de Mário de Andrade, na área da musicologia e da estética musical, até as 
reflexões de Bento Prado Jr., Franklin de Mattos, Jacira de Freitas e José Oscar de Almeida Marques, 
entre outros pesquisadores no campo da filosofia, os escritos de Rousseau sobre a música têm sido 
objeto de estudos e traduções que destacam sua importância e apontam para a unidade entre o 
pensamento musical, moral e político deste filósofo-músico de Genebra. Neste sentido, pretendemos 
comentar, em linhas gerais, os caminhos recentes da recepção dos escritos musicais de Rousseau no 
âmbito nacional. 
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fabiolacaldas04@hotmail.com 

A querela do panteísmo: a redescoberta alemã de Spinoza e seus ecos na filosofia kantiana 

Pesquisa de natureza teórica versando sobre a querela do panteísmo (Pantheismusstreit), que se 
desenvolve na Alemanha do séc. XVIII, e seus ecos na filosofia kantiana. Objetiva-se explicitar a 
interpretação que os alemães fizeram da filosofia de Spinoza, associando seu pensamento ao 
panteísmo, bem como a proporção que essa associação tomou no contexto da querela do 
panteísmo, levada à cabo por Friedrich Jacobi, defensor do fideísmo, e por Moses Mendelssohn, 
representante do Esclarecimento berlinense, tal qual Lessing – na ocasião já falecido, mas acusado 
por Jacobi de espinosismo, leia-se panteísta e ateu, acusação grave considerando-se o repúdio que se 
tinha na ocasião pelo espinosismo. A querela do panteísmo que teve início em função de uma 
interpretação panteísta do espinosismo, acaba por desenvolver-se na direção de uma problemática 
mais ampla, isto é, numa grande defesa do Esclarecimento, sendo, nessa medida Kant pressionado a 
intervir na discussão, o que finalmente ocorre no opúsculo, intitulado Que significa orientar-se no 
pensamento?. Para o desenvolvimento da presente investigação serão utilizadas como fontes 
bibliográficas: a parte 1 da Ética demonstrada à maneira dos geômetras, principal obra de 
Benedictus de Spinoza, que trata da concepção de Deus apresentada pelo autor; Espinosa e o 
espinosismo, de Moreau, para a compreensão da querela do panteísmo; Crítica da Razão Pura, de 
Immanuel Kant, fundamental para a compreensão dos resultados acerca da investigação dos limites 
da razão pura e do lugar da fé em face desses limites; e, O que significa orientar-se no pensamento? 
também de Kant, para o entendimento dos conceitos de fé racional e orientação do pensamento na 
dimensão do suprassensível. 

Orientadora: Profa. Dra. Zilmara de Jesus Viana de Carvalho 

Felipe Catalani 

Bacharel em Filosofia (USP) 

Mestrando em Filosofia (USP) 

felipecatalani@gmail.com 

Conhecimento político: Adorno e as origens modernas da crítica como gênero  

Não seria um exagero afirmar que o principal impulso da teoria crítica em sua verve anti-positivista 
encontra-se no nexo entre o conhecimento objetivo do mundo e a dimensão prática (moral, política) 
em seu interesse pela emancipação. A crítica enquanto tal aparece como um lugar privilegiado de 
comunicação entre a esfera lógica-epistemológica e a prático-moral. Observando a história do 
conceito de crítica, sua origem remonta à Grécia, como mostram os historiadores Kurt Rötgers e 
Reinhardt Koselleck, e tem também alguns usos a partir do século XV no campo da lógica, da filologia 
e da estética, mas ele ganha uma força maior e uso mais abrangente na modernidade burguesa a 
partir do século XVIII com o poder da nobreza (e da metafísica) em crise. Entretanto, desde antes ela 
carregava o sentido de uma distinção, de um julgamento - daí as imagens recorrentes do tribunal da 
crítica e sua relação com a justiça. 

Em seu ensaio Crítica, Adorno também remonta ao vínculo entre crítica e política, e mais 
particularmente entre crítica e democracia, referindo-se à teoria dos três poderes de Montesquieu, 
onde há uma crítica mútua entre os poderes. Também Foucault define a crítica de um ponto de vista 



Caderno de Resumos do I Congresso da ABES XVIII - 4 a 6 set. 2017                                    47 

 

estritamente político no seu texto “O que é crítica?”, como “a arte de não ser governado”, 
“inservidão voluntária”, ou “indocilidade refletida”. 

A ideia desta apresentação é traçar, a partir das análises históricas de Koselleck e Rötgers sobre o 
século XVIII, a mediação entre a crítica como uma forma de conhecimento e a política. Visamos assim 
historicizar a crítica enquanto um gênero que surge em seu sentido enfático na modernidade 
burguesa. A partir disso torna-se possível precisar a relação conturbada entre Adorno (e a teoria 
crítica em geral) com a tradição iluminista. 

Felipe Matos Lima Melo 

Graduando em Filosofia 

Universidade de Brasília (UnB) 

felmelo@hotmail.com 

Emílio: um modelo para pensar o desenvolvimento racional de forma crítica 

Sabe-se que o pensamento iluminista influenciou a sociedade brasileira em diversos aspectos, como 
a elaboração de uma Constituição de Direitos e na educação. Os ideais iluministas, grosso modo, 
elegiam o uso da razão como condição de possibilidade do progresso do espírito humano e de uma 
realização social e humana. Em relação à educação, por exemplo, temos o ideal de maioridade, 
expresso por Kant, que direciona o desenvolvimento da razão no sentido da liberdade em relação ao 
medo e à autonomia, isto é, pensar por si mesmo, sem a dependência de outros. Colocado em bases 
críticas e contextualizados historicamente, esses ideais, apesar de darem preponderância ao papel da 
razão, não devem corroborar uma formação exclusivamente intelectual (Souza, 2001). Segundo 
Souza, a noção de progresso também abarcava um desenvolvimento político e humano. O 
iluminismo, a despeita de sua vontade, ensejou vários críticas para pensadores posteriores e 
inclusive contemporâneos ao período. Dentre os contemporâneos está Rousseau, que lança 
desconfianças sobre a razão intelectual como condição suficiente da obtenção da felicidade. Segundo 
Dalbosco (2011), Rousseau tece uma crítica a um conceito reduzido de razão – que levaria em 
consideração apenas seu aspecto analítico e procedimental – incluindo nela um aspecto organicista, 
responsável pela moral. O aspecto organicista e moral da razão tem fundamento no conceito de 
natureza – que segundo o autor exerce um modelo normativo para a ação humana -, o qual é 
concebido pelo autor na liberdade jurídico-moral, auto-imposta, baseada na autenticidade subjetiva 
– agir de acordo consigo mesmo. 

A presente pesquisa procura reconstruir a crítica educacional que Rousseau tece no Emílio, 
principalmente em relação ao intelectualismo, procurando identificar como condições necessárias 
para o desenvolvimento da autonomia também aspectos morais – no sentido político, específico de 
Rousseau. A nossa intenção é proporcionar uma compreensão mais amplo de alguns objetivos 
educacionais do ensino médio brasileiro, como a autonomia intelectual (LBD/96, Seção IV, art. 35, III) 
e a justificação da necessidade de valorizar o desenvolvimento de atitudes, ao lado dos 
conhecimentos. Segundo Starobinski (1999), Rousseau veria na do desenvolvimento simultâneo das 
esferas política, cientifica e moral a possibilidade de superação dos vícios sociais. Como estas esferas 
se interligam na educação? Qual o papel que o conceito de natureza exerce nessa união? A 
reconstrução e o esclarecimento de aspectos pontuais do Emílio pode nos fornecer elementos para 
repensar o direcionamento educacionais em relação à práticas e objetivos? Essas são algumas das 
perguntas que pretendemos trabalhar na pesquisa. A proposta de justifica na medida em que se 
constata, cada vez mais, um direcionamento do desenvolvimento no sentido de aprimoramento 
intelectual com vistas a articulação de informações em provas ou afins. O processo educacional, que, 
como o nosso, objetiva a formação básica para o exercício da cidadania (LDB/96, Seção IV, art. 35, II), 
pode encontrar no Emílio novas formas de pensar a relação com o conhecimento e a formação. 
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Fernando Henrique Ferreira 

Mestrando na UNIFESP  

ffilosofiaunifesp@gmail.com 

O discurso do apropriador e o desenvolvimento das faculdades no segundo Discurso de Jean-
Jacques Rousseau 

O desenvolvimento conceitual do Discurso sobre a origem da desigualdade de Jean-Jacques 
Rousseau passa pela célebre passagem do discurso do homem que se apropria das terras dos 
demais. No momento em que o apropriador levantando as estacas e dizendo “isto é meu”, houve 
para Rousseau uma ingenuidade nos ouvintes por não questionar as intenções daquele que com tal 
ato privaria aos demais do que até então era de todos. Cabe-nos então indagar se aos demais que 
não repudiaram a ideia, não o fizeram por ingenuidade ou por outro motivo que não nos aparece a 
princípio. Um caminho nos é dado através das diferenças nos avanços da perfectibilidade, pois os 
progressos não foram idênticos em todos os homens, mesmo que estes tenham passado pelas 
mesmas intempéries, como aponta Rousseau: “Estando as coisas nesse estado, teriam assim 
continuado se os talentos fossem iguais e se, por exemplo, o emprego do ferro e a consumação dos 
alimentos sempre estivessem em exato equilíbrio. [...] Assim, a desigualdade natural insensivelmente 
se desenvolve junto com a desigualdade de combinação, e as diferenças entre os homens, 
desenvolvidas elas diferenças das circunstancias, se tornam mais sensíveis, mais permanentes em 
seus efeitos e, em idêntica proporção, começam a influir na sorte dos particulares.” Podemos 
conjecturar que não eram todos os homens que tinham avançado ao ponto de desejar e querer o 
reconhecimento dos demais. Portanto, foram esses poucos homens que, com o avançar de suas 
faculdades intelectivas, discursaram para homens rústicos, os quais acreditaram ser melhor aceitar a 
proposta. Esta proposta conhecida como o “discurso do rico” do Discurso sobre a origem da 
desigualdade, é aquela que institui a desigualdade de bens, já que procura justificar a posse daqueles 
que trabalhavam a terra, privando os demais do que a natureza até então havia garantido a todos. 
Esse ato de apossar-se privando os demais das terras comuns constituía uma ação arbitrária? A 
questão é mais complexa do que parece, pois o problema é justamente a aceitação desse pacto por 
aqueles que não seriam por ele beneficiados com a posse das terras. Mas por que homens iguais por 
natureza poderiam aceitar tal engodo? Haveria algum interesse em entrar no pacto? A indagação 
não é desprovida de sentido, pois caso não houvesse algum tipo de interesse particular dificilmente 
teriam aceitado. Temos assim, duas possibilidades de investigação: ou os homens que aceitam o 
pacto dos ricos são suficientemente simples para não perceber o engodo ou o percebem, mas tendo 
interesse em garantir a própria segurança são levados a aceitar a proposta do pacto. 

Fernão de Oliveira Salles 

Doutor em Filosofia 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 

fernao.salles@gmail.com 

Natureza, arte e linguagem em Condillac: da “metafísica do sentimento” à “metafísica de reflexão”  

No Discurso preliminar ao curso de estudos para a instrução do Príncipe de Parma, Étienne Bonnot, 
abade de Condillac, exprime de modo categórico a profunda ligação que sua filosofia estabelece 
entre pensamento e linguagem: “a arte de falar, a arte de escrever, a arte de raciocinar e a arte de 
pensar são, no fundo, uma só e a mesma coisa”. Fórmula desconcertante, seja por sua forma sucinta 
e peremptória, seja por seu conteúdo algo enigmático, a frase acima defende a existência de 
imbricação estreita entre esses diferentes âmbitos da atividade humana, cujo denominador comum 
seria a intervenção dos signos linguísticos. Partindo de alguns textos do autor, como a Lógica e a 
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Gramática, procuraremos reconstituir a argumentação que concede direito de cidadania a essa 
ligação entre, digamos de um modo bem geral, linguagem e pensamento; argumentação esta que 
permite a Condillac radicalizar a tese, asseverando que: “todas [as artes] se reduzem à arte de falar”. 

Fran de Oliveira Alavina 

Doutorando em Filosofia (USP) 

alavina@usp.br 

O que fazer com os antigos? Vico e a reconsideração de uma tópica iluminista 

Tornou-se comum em certa tradição de estudos sobre o pensamento de Giambattista Vico (1668-
1744) a afirmação de sua posição contrária ao iluminismo, ou seja, de um sistema de pensamento 
que teria se desviado das vias abertas pela Modernidade. Em outros termos, a figura de um Vico anti-
iluminista, que em alguns momentos é reforçada pelo mito historiográfico de um Vico precursor. Não 
obstante, aqui, se reconhecer as críticas de Vico àquilo que ele considerou como sendo as 
unilateralidades do projeto filosófico moderno, não se trata, contudo, de uma negação da 
Modernidade, mas de considerá-la sob um ângulo diverso. Nesse sentido, na fundamentação de uma 
nova ciência cujo objeto é a “natureza comum das nações”, deve-se considerar qual o papel dos 
antigos no âmbito de tal saber. Sendo necessário diagnosticar como os antigos são interpretados 
pelos modernos, ou seja, compreendidos anacronicamente segundo o modo de pensar do presente, 
é preciso, antes disto, combater uma das tópicas dominantes do discurso moderno: de que se deve 
abandonar por completo os antigos no estabelecimento dos novos princípios do saber. Ora, se a 
tentativa de dotar a Filologia de princípios de ciência, tentativa que alcança êxito epistêmico na 
Scienza Nuova de 1744, revela o esforço teórico de Vico para compreender adequadamente os 
começos da vida civil, sua reconsideração da tópica moderna de crítica e abandono dos antigos, 
todavia, já se configura na oração: De Nostri Temporis Studiorum Ratione. Com efeito, tal obra será o 
principal objeto de análise desta proposta de trabalho, contudo, realizando também um breve 
excurso na argumentação cartesiana contra a qual Vico direciona suas críticas. 

Franciscleyton dos Santos da Silva 

Graduado em Filosofia 

Mestrando no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cultura e Sociedade da Universidade 
Federal do Maranhão; bolsista CAPES 

cleyton_vocare@hotmail.com 

Kant e o cosmopolitismo tecnológico: para uma Paz Internacional diante do Progresso Técnico-
Científico 

Uma leitura contemporânea de Kant, mais do que uma proposta pós-moderna de ressignificação de 
ontologias e mudanças na semântica de conceitos, faz-se importante na medida em que pode 
contribuir com a reflexão sobre o atual momento de um Direito Cosmopolita diante da revolução 
tecnológica, sobretudo, através da obra A Paz Perpétua, obra publicada no século XVIII, que se 
tornou referência imprescindível nas discussões relativas ao cosmopolitismo, fruto 
fundamentalmente das concepções kantianas sobre o Iluminismo e a tarefa de melhoramento da 
espécie imputada ao homem. Um dos grandes desafios dos países na contemporaneidade é construir 
um acordo para que se reestabeleça a paz e se amenize os conflitos, de modo a impedir a eclosão de 
uma 3ª Guerra Mundial, uma guerra sem precedentes em função do poderio daqueles que detêm os 
meios tecnológicos mais avançados. Em Kant podemos encontrar um horizonte de compreensão que 
nos faz pensar a participação dos cidadãos, do Estado e principalmente da Sociedade Internacional 
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em busca de um direito que elabore perspectivas de amenizar os grandes desastres que assombram 
a Sociedade Contemporânea. Nesse sentido colocamos em discussão o Direito Internacional, no que 
tange ao ordenamento jurídico e os limites para que alcancemos a liberdade, na dimensão das 
relações dos Estados e dos Órgãos que atualmente mediam esse processo, para que se alcance a Paz 
Internacional diante do fenômeno do atual progresso técnico-cientifico. 

Francisco Verardi Bocca 

Doutor em Filosofia 

Professor Titular do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná 

francisco.bocca@pucpr.br  

O homem aprisionado: Sade, entre materialismo, erotismo e abordagens biranianas 

Nossa comunicação traz uma reflexão sobre a obra de Marquês de Sade (1740-1814) inspirada pela 
crítica de Maine de Biran (1766-1824) sobre o materialismo francês do século XVIII. A este fim, 
tomamos como fio condutor três temas pricnipais: a ontogênese da faculdade de pensar, quer dizer 
a origem de suas operações e de seus conteúdos, as ideias; a relação hierárquica entre razão e 
sensibilidade e, por fim, a concepção de natureza humana a partir do reposicionamento da função e 
da hierarquia das paixões, que deu ao prazer condição de fundamento da vida passional do homem. 
Para desenvolvê-los e para melhor compreender esta crítica, apresentaremos algumas teses de E. B. 
Condillac (1715-1780) e J. O de La Mettrie (1709-1751), assim como de Sade e de Biran. 

Em seguida, apresentaremos nossa tese principal segundo a qual mostramos que Sade faz justiça a 
Biran, quer dizer, que ele apoia seus argumentos ao conduzir o materialismo às últimas 
consequências, cujo resultado foi a emergência de uma filosofia materialista particular que, segundo 
Florence Lotterie (2007), corresponde a um tipo de materialismo que difere do materialismo 
naturalista de La Mettrie assim como como do materialismo de educação de Helvétius (1715-1771). 
Trata-se de um tipo de materialismo que, em nosso entender, expõe sua verdade: a renúncia a toda 
reivindicação de espontaneidade e atividade, quer dizer, de liberdade e da vida mesma. O resultado 
desta filosofia é, enfim a recomendação de submissão total à vida sensível, instintiva ou animal que 
é, segundo Biran, desprovida de causalidade de atividade porque ela é, como veremos, desprovida 
de vontade. Recomendação de submissão total às leis da natureza, que é de importância primordial 
para a construção da subjetividade apática que Sade concebeu para o libertino, um sujeito sem 
soberania, para quem a liberdade pode ser considerada como a quimera do moralista. 

Enfim, para melhor compreender as hipotéticas críticas de Biran a Sade, apresentaremos também, a 
partir de uma reflexão interdisciplinar, a relação estreita entre filosofia e erotismo em Sade e suas 
consequências teóricas, como o aprisionamento do homem ao mundo sensível, sua ausência total de 
liberdade, considerando que, segundo ele, as leis que regem os homens não poderiam ser diferentes 
daquelas que regem a natureza. 

Francyhélia Benedita Mendes Sousa 

Graduanda-UFMA 

Bolsista pesquisadora PIBIC/UFMA/ FAPEMA-CNPq 

francyhelia_sousa@outlook.com 

Rousseau e Schiller: aproximações a partir da educação 
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Pretende-se, na presente investigação, apontar as possíveis aproximações entre a educação 
adequada do filósofo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), e a educação estética de Friedrich Schiller 
(1759-1805). A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise teórica e abordagem crítico-reflexiva da 
bibliografia, em que constam o tradado de educação rousseauniano, Emílio ou da educação, e a obra 
schilleriana A Educação Do Homem, em uma série de cartas. Nas referidas obras, podemos constatar 
que ambos filósofos enxergam na educação a alternativa plausível para se trabalhar as modificações 
humanas e suas luzes; educação essa que perpassa imprescindivelmente o próprio indivíduo. 

Orientador: Prof. Dr. Luciano da Silva Façanha 

Gabriel Antonio da Silva Campelo 

Graduando em Filosofia (Licenciatura) – UFMA 

Universidade Federal do Maranhão 

gabrielcampelo_@hotmail.com 

Iluminismo, educação e emancipação: Kant e os desafios em direcionar o indivíduo a um pensar 
autônomo 

Emancipar-se, isto é, abandonar a condição de menor, pensando e deliberando por si, é fruto de um 
princípio de autodeterminação, todavia, há certas condições que uma vez postas podem favorecer 
sua eclosão, tais como, uma educação adequada. Ora, considerando a dificuldade da emancipação 
ocorrer de forma solitária, isolada Kant propõe um sistema pedagógico onde um preceptor ou 
educador oriente o indivíduo na direção a um pensar autônomo. Entretanto, cumpre discutir se o 
desenvolvimento de tal processo não implicará num domínio do tutor sobre aquele cuja educação 
está a seus cuidados. Eis o que objetiva-se investigar, para tanto utilizar-se-á a obra “Resposta à 
pergunta: o que é o Esclarecimento?” e “Sobre a Pedagogia”. 

Gabriela Berthou de Almeida 

Mestra em História pela UNICAMP e doutoranda em História na UNICAMP 

Programa de Pós-graduação em História da UNICAMP/Bolsista CNPq 

gbalmeida87@gmail.com 

Ciência e colonização no Império português: os povos das conquistas na ótica de Alexandre 
Rodrigues Ferreira e Francisco José Lacerda e Almeida 

Objetiva-se apresentar como os “povos das conquistas” que viviam nos domínios coloniais 
portugueses na costa oriental da África e no norte do Brasil foram descritos, analisados e as 
atribuições que lhes foram reservadas no universo científico lusitano na segunda metade do século 
XVIII. Interessa também compreender como os conhecimentos referentes à natureza que possuíam 
esses povos foram apropriados por sujeitos designados pela Coroa para inventariar o mundo 
colonial.  

A análise recairá sobre o material produzido a partir das expedições científicas realizadas por 
Alexandre Rodrigues Ferreira pelo Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá (1783-1793) e por 
Francisco Lacerda e Almeida entre Moçambique e Rios de Senna (1797-1798). Ambos eram nascidos 
no Brasil, o primeiro na Bahia e o segundo em São Paulo, e deslocaram-se para Europa com o 
propósito de estudar nos cursos universitários de Filosofia e Matemática da Universidade de Coimbra 
reformada. Uma vez formados, receberam a missão de percorrer “o sertão” dos mencionados 
espaços geográficos. O esforço central será mapear as semelhanças e distinções dos discursos 
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construídos sobre povos tão distintos, mas que se vinculavam através dos projetos coloniais 
portugueses.  

A hipótese levantada é a de que para feitura do inventário dos povos que habitavam o Império 
português dois aspectos tiveram importância central. O primeiro relacionava-se a formação desses 
“sujeitos em movimento”. A partir da segunda metade do século XVIII, a História Natural passou a 
perpassar várias áreas de formação, constituindo-se enquanto um saber que possuía conteúdos e 
métodos específicos para compreensão e ordenação da natureza em “escala planetária”. Esta 
matéria – a qual estava atrelada em sua prática a outros conhecimentos e habilidades, como o 
desenho, a química, física, matemática e geometria – foi fundamental para análise, descrição, 
organização e categorização do mundo natural como um todo, a incluir os povos. O segundo 
atrelava-se aos antigos, ainda que reconfigurados, anseios colonialistas, como a elaboração de 
estratégias de domínio sobre o outro, a necessidade de ocupação territorial e de demarcação de 
fronteiras na África e América. 

Por fim, vale ressaltar que o trabalho dialoga com uma abordagem historiográfica já consolidada, 
caracterizada pelo rompimento com uma noção dicotômica no que se refere às relações 
estabelecidas entre Portugal e seus domínios na África e América. Deste modo, se considera 
fundamental o entendimento das formas de contato e comunicação entre estas porções geográficas. 

Genildo Ferreira da Silva  

Professor no Departamento de Filosofia da UFBA 

genildof@hotmail.com 

O discurso libertário de Rousseau no Inferno de Dante 

Liberdade e seu oposto, a escravidão, são termos renitentes nos escritos de Rousseau, neles, ser livre 
é um princípio que deveria ter a força da mais suprema lei. Ao discutir e tratar das contradições e 
antagonismos que permeiam a história da civilização ocidental, o genebrino parece não ter limites ao 
defender a liberdade do homem e criticar a escravidão. Na realidade, para defender e fundamentar 
sua concepção de liberdade, ele repetidamente o faz contrapondo com a escravidão. Quando ensaia 
sua proposta de uma república, a liberdade se apresenta como o primeiro princípio que garantiria 
sua sobrevivência e como garantia contra o risco de sua destruição. Contudo, mesmo que a liberdade 
apareça como condição de vida do ser humano, como valor supremo, como direito fundamental, 
como paixão, até mesmo como um conceito utópico, tal formulação aparece ainda sem clara 
precisão, há certa contradição, visto que não há nenhuma referência direta de Rousseau à agressão 
da escravidão dos africanos praticada na Europa e nas Américas; ele até chega a referir-se à 
escravidão praticada por povos em épocas mais antigas, mas ignora completamente a dura e cruel 
realidade imposta a partir da descoberta da América, com a intensificação da escravatura fomentada 
pela ambição e o lucrativo comércio de seres humanos praticado pelos europeus entre a África e a 
América. 

Na época de Rousseau e do iluminismo, foram escravizados milhões de homens num espaço de 
quatro séculos. O grande desafio é entender como diante de uma realidade tão forte e cruel, foi 
possível que filósofos arautos da liberdade e igualdade tenham ignorado tal situação de genocídio, 
racismo, preconceito, um verdadeiro holocausto negro. É fato que a França, influenciada pelas ideias 
iluministas, foi o primeiro país a abolir a escravidão, mesmo que depois tenha sido restabelecida, 
ainda hoje, é o “único país do mundo que reconhece como crime contra a humanidade o cárcere e o 
trabalho forçado de negros e afrodescendentes”, além de ser um caso raro de defesa para que a 
União Europeia estipule um dia internacional para o reconhecimento das vítimas. 

Isso, não elimina a necessidade de esclarecimentos a respeito das atitudes vigentes ainda nos dias 
atuais. O que este trabalho pretende colocar em debate, entretanto, é a justificação que Rousseau 
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como um dos grandes representantes do iluminismo, defensor fervoroso da liberdade, 
aparentemente, tenha ignorado essa triste realidade. Como se justifica sua omissão diante de tão 
perversa violência, depois de ter defendido que a escravidão é antagônica à natureza do homem? Tal 
atitude significa que ele e seus colegas filósofos tratam da liberdade e justiça apenas como um jogo 
de palavras, como uma visão burguesa e com indício dos princípios do liberalismo? A compreensão 
de tais questões continua desconcertante e provocante. 

Genivaldo Paulino Monteiro 

Mestre em Educação (PPGE-UFPE) 

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação da FE-USP 
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Lacuna e continuidade: contribuições de Michel Foucault e Hannah Arendt para o debate 
contemporâneo em Filosofia Política 

O presente trabalho trata das contribuições e análises de Michel Foucault e Hannah Arendt acerca do 
sentido da política na Modernidade e sua relevância para a reflexão sobre a condição da política na 
contemporaneidade. Tem como principal propósito abordar o pensamento de ambos autores no 
concernente ao vínculo entre o pensamento político moderno, que se desenvolveu a partir dos 
séculos XVII e XVIII, e a constituição das categorias, problemas e temas da filosofia política na 
atualidade, enfatizando as continuidades e lacunas desta relação à luz do pensamento de Arendt e 
Foucault. As razões da escolha pelos autores em questão são, de certa forma, evidentes. Pois, em 
várias de suas obras Arendt e Foucault, apesar das especificidades de suas abordagens, nos alertam 
para o fato de que a longa tradição do pensamento filosófico, econômico e social, que vai do século 
XVII ao XIX, preparou as bases teóricas para o surgimento do que ambos denominam de esfera 
social; tendo esta, sobremaneira, implicações diretas (e indiretas) no campo da política. No presente 
trabalho, buscamos acompanhar essa dupla análise (em Foucault e Arendt), ao mesmo tempo em 
que procuramos mostrar o significado do surgimento dessa esfera e sua relação com o sentido da 
política, a partir da Modernidade, em particular, no Iluminismo. De forma breve, este fato está 
vinculado à transformação da vida biológica (zoé) num campo privilegiado da reflexão e realização da 
política. Em Foucault, esta tese aparece em suas análises sobre o nascimento da biopolítica e da 
“sociedade de controle”, quando a “população”, e não apenas o território e as riquezas, torna-se 
objeto das técnicas de governar. Se por um lado, com Foucault, a relação entre pensamento político 
moderno e a condição da política, a partir do século XX, é vista numa perspectiva de continuidade, 
para Arendt esta relação deve ser considerada também por suas lacunas e rupturas. Pois, a despeito 
do advento do Totalitarismo, a relação entre pensamento político moderno e à condição da política a 
partir do século XX nos legou como herança, na análise da autora, a incapacidade em interpretar e 
elucidar a novidade do fenômeno totalitário a partir de antigas categorias políticas, morais e éticas 
(autoridade, tradição, legitimidade, etc.) frente ao terror e à banalidade do mal. Esta ênfase e 
aparente relação paradoxal entre lacuna e continuidade, presentes respectivamente nas obras de 
Arendt e Foucault, tornou-se também foco de nossa análise, dada sua forte relação com as 
especificidades do pensamento de ambos. Já o trato metodológico do presente trabalho partiu das 
principais obras dos autores sobre o tema, organizado em três principais momentos: Inicialmente, 
buscamos mapear os principais elementos, dilemas e características constituintes do pensamento 
político-filosófico da Modernidade, na concepção de cada autor; Em segundo lugar, propusemos 
confrontar estas concepções no intuito de identificar possíveis aproximações teóricas e analíticas 
entre ambos, salientando a referência destes acerca das lacuna e continuidade no desenvolvimento 
do pensamento político a partir da Modernidade e sua relação com a condição política 
contemporânea, seguido de nossas considerações finais. 
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O século do gosto e o belo sexo 

O século XVIII é notoriamente chamado o século das luzes, fazem parte do impulso renovador 
próprio da revolução francesa e da Aufklärung a afirmação da igualdade de todos os seres humanos e 
a convicção da necessidade da difusão máxima da cultura. A consequente elaboração de um novo 
ideal de humanidade põe urgentemente a questão do papel e das tarefas das mulheres no processo 
da sua realização. 

Do mesmo modo, o século XVIII é o século do gosto, do reconhecimento da importância desta 
faculdade na vida de sociedade, no juízo critico sobre a arte e na reflexão estética. A partir do 
iluminismo britânico e da influencia dos empiristas na cultura alemã, em particular em Kant, a 
questão da diferença e da complementariedade dos gêneros se torna parte de uma reflexão estética 
em sentido mais geral. Foi E. Burke em Uma investigação filosófica sobre a origem dos nossos 
sentimentos do belo e do sublime (1757) que retomou em termos estéticos a diferenciação de matriz 
aristotélica, continuamente reelaborada na tradição religiosa e filosófica, do homem como princípio 
ativo e da mulher passivo. Segundo o filosofo inglês a mulher e o homem representam exemplos de 
duas naturezas opostas que originam os dois sentimentos opostos do belo e do sublime: a primeira é 
bela em sentido próprio, caraterizada pela sensibilidade, o caractere dela é leve, ligado aos aspectos 
mais tranquilizantes e protetivos da natureza; o homem é sublime, racional, sério, o caractere dele é 
mais próximo a natureza no aspecto violento e ameaçador. Kant retoma os mesmos argumentos no 
pequeno tratado precrítico Observações sobre o sentimento do belo e do sublime de 1762. Na 
terceira secção, intitulada Da diferença entre o sublime e o belo na relação entre os sexo Kant 
admite que “o belo sexo possui tanto entendimento quanto o sexo masculino; trata-se porém de um 
belo entendimento, enquanto o nosso deve ser um entendimento profundo [...]”. 

Pretende-se mostrar como o questionamento do papel da mulher na sociedade e a consequente 
valorização das suas capacidades e peculiaridades, não é apenas fruto de uma reflexão politico-
sociológica e do avanço da sociedade esclarecida, mas é devida em parte também á valorização de 
um tipo de racionalidade emocional, “bela”, como diria Kant, que pertenceria propriamente á 
mulher. Longe de ser esta caracterização livre de preconceitos e limitações históricas, ela permitiu de 
todo modo um olhar diferente àquele caractere feminino necessário para todo os “homens de 
gosto”. 

Goldembergh Souza Brito 

Mestre em Filosofia 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
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O bom selvagem na figura dos caraíbas em Jean-Jacques Rousseau 

Na obra Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens (1755), 
Rousseau desenvolve um estado de natureza hipotético, no qual a figura de um “bom selvagem” livre 
dos vícios da sociedade civil é apresentada. Em seu texto podemos perceber uma importante análise 
no que diz respeito ao modo de vida dos índios caraíbas, estas informações nos colocam diretamente 
em contato com as apreciações difundidas pelos europeus acerca do Novo Mundo. O homem da 
“idade de ouro” que se localiza entre o estado de natureza e o estado civil é retratado por Rousseau 
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como um ser feliz, pois na medida em que este selvagem é exposto em seu texto verificamos uma 
série de elogios a condição física desses indivíduos. Na verdade, Rousseau foi contra um movimento 
de enaltecimento intelectual bastante praticado no século XVIII, mas isso não significa dizer que 
havia um menosprezo racional pregado pelo mesmo. A intenção do Genebrino era antes de tudo 
demonstrar um processo de degeneração humana que possibilitou o surgimento de um estado social 
repleto de vícios. 

Guilherme Grané Diniz 

Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Bacharelando em Filosofia e Mestrando em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP 

guilhermegranediniz@gmail.com 

Uma Antropologia do Crime: Comentários do Marquês de Sade sobre os Povos da América 

O Marquês de Sade tem uma grande preocupação na defesa argumentativa do crime. É comum em 
suas obras que personagens lancem mão de recursos e argumentos diversos na justificativa da 
naturalidade e moralidade das ações que nossa sociedade considera criminosas. Uma forma 
recorrente e em muitos momentos central na defesa dessa tese é de cunho “antropológico” (claro, 
na medida em que cabe falar disso à época). Vale dizer, Sade tem um forte interesse em observar 
costumes de outros povos – os americanos inclusive – ressaltando como neles condutas que nós 
consideramos crimes não o são, e vice-versa. Dessa forma, fica patente o caráter eminentemente 
social da criminalidade de certas condutas. Parece que observar o modo como Sade procede a esse 
tipo de análise nos esclarece duplamente. Primeiro, poderíamos entender melhor esse tópico 
relevante de sua obra: a naturalidade das ações criminosas. Nesse sentido, parece que o recurso ao 
olhar sobre os povos não-europeus é o principal aporte para a resposta. Todas as sociedades 
determinam algumas condutas como crime; por outro lado, em toda sociedade acontecem 
assassinatos, estupros, adultério, etc. O que varia é justamente aquilo ao que se atribui uma 
natureza criminosa. Por exemplo, segundo o Marquês, entre os povos americanos era comum que se 
matassem os idosos quando deixavam de serem úteis à tribo; ou ainda, guerreavam entre si de 
forma muito brutal, infligindo feridas torturantes em seus inimigos. Para nossas leis e nossa moral, 
esses povos são truculentos e bárbaros; em sua lógica interna, apenas cumprem com ações e rituais 
perfeitamente normais. Em segundo lugar, isso é ilustrativo de como Sade representa uma forma 
incomum da recepção dessas descobertas da época. Parece mais ou menos corrente o entendimento 
de que a antropologia – derivada de relatos de viagem focados principalmente no caráter “exótico” 
dos costumes e leis desses povos – surge em consonância e até mesmo em reforço do projeto 
colonialista. O pensamento evolucionista que marca boa parte, senão toda, a antropologia do tempo, 
denuncia o pensamento corrente de que os europeus eram superiores aos americanos e outros 
povos, tendo assim o direito de dominá-los e colonizá-los. Ora, o pensamento de Sade vai 
completamente em outra direção. Para ele as culturas e pensamentos desses povos não 
representam de modo algum inferioridade ou primitividade. Elas mostram uma possibilidade de 
descentrar o olhar do pensamento hegemônico europeu para compreender diferentes modos de 
viver e penar. Nisso, fica subentendido que esses povos têm uma cultura no mínimo tão válida 
quanto a nossa. Na verdade, poderia se argumentar que Sade percebe nelas um contato mais direto 
com as leis da natureza, que são a única regra realmente racional a ser prescrita para a conduta de 
sociedades e indivíduos. Ora, em resumo, parece que compreender como Sade se utiliza dos povos 
americanos em seus argumentos pelo crime tem o duplo interesse de elucidar a obra de Sade e a 
recepção das descobertas na América pelos europeus. 
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As perspectivas educacional de António Nunes Ribeiro Sanches para o período josefino: inovações 
da obra Cartas sobre a educação da mocidade 

A partir do século XVIII, a Europa vivenciou um processo de aceleradas mudanças tanto no campo 
das ideias quanto nos diversos aspectos do cotidiano, refletindo de forma ascendente na vida dos 
homens. Tais mudanças atingiram a economia, a ciência, a política, a arte, a religião e a filosofia. 
Contudo, essas transformações não se limitaram apenas à produção material, mas sim a todos os 
aspectos da consciência humana. Nos estudos que revelam interesse nos Setecentos o nome de 
António Nunes Ribeiro Sanches está dentre os grandes pensadores europeus provenientes de 
Portugal. Em um país tido por ser enfraquecido pela influência maciça do clero e entorpecido pelas 
pretéritas glórias das conquistas marítimas, sugiram mentes ilustradas que procuraram auxiliar o 
reino com ideias novas, ensinando o exame científico e apregoando o germe da verdade. A 
pretensão educacional desse pensador procurou refletir as reformas institucionais propostas pelo 
marquês de Pombal. Nesse sentido, tem-se que o cenário intelectual luso conteve o cartesianismo 
corrente na Europa, isto é, aquela primeira ideia de matematização das questões sociais, metafísicas. 
Dentro da perspectiva portuguesa, a ilustração possuiu características próprias que pouco se 
assemelhou com o restante da Europa Ocidental. O pedagogo italiano Franco Cambi, partindo dessa 
premissa, retrata uma importante característica do tipo de ilustração vivenciado por Portugal do 
período josefino (1750-1777), sublinhando com rigorismo a importância social e política da educação 
e a capacidade de auferir na população um engajamento civil, citando a necessidade de uma 
educação pública, financiada pelo Estado, laica e dirigida a todos os cidadãos. A análise da 
modernidade deve englobar da mesma maneira o estudo da Ilustração, período em que vigorou o 
pensamento analítico e paradigmático. Época em que viveu António Nunes Ribeiro Sanches. O 
personagem luso avaliou o instrumental científico-educacional da nova Lisboa pombalina, após o 
terremoto de primeiro de novembro de 1755. A transposição de pensamentos e argumentos que 
transbordavam nas cartas endereçadas aos diversos colaboradores e aliados nas ideias 
revolucionárias dos Setecentos, tais como Denis Diderot e Jean Le Rond D'Alembert, trouxeram a 
lume contribuições indizíveis ao conceito e aplicação da instrução pública. Ribeiro Sanches tratou em 
suas obras continuamente das doenças típicas dos Setecentos, tal como a sífilis, bem como sobre 
questões políticas, tal qual a inserção dos judeus no mundo cristão, apresentando-os como cristãos-
novos. Também abordou a importante noção trazida pelas crises advindas do comércio rural, assim 
como a industrialização do reino de Portugal e da colonização do Brasil. Mas com especial antenção, 
abordou em suas cartas da questão educacional que deveria motivar Portugal ao progresso científico 
e acompanhar o destino da Europa. 

Gustavo Hessmann Dalaqua 
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Liberdade no republicanismo de Mary Wollstonecraft 

Já há alguns anos, o ambiente acadêmico brasileiro tem presenciado uma produção constante sobre 
o republicanismo. Embora as mais variadas matrizes do republicanismo tenham sido objeto de 
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pesquisa, o pensamento republicano de Mary Wollstonecraft permanece pouco explorado entre nós. 
Visando suprir tal lacuna, nossa comunicação procurará evidenciar o republicanismo de 
Wollstonecraft presente nas obras A Vindication of the Rights of Woman with Strictures on Political 
and Moral Subjects (1792) e An Historical and Moral View of the French Revolution and the Effect It 
Has Produced in Europe (1794). Na primeira obra, concentraremos nossa análise no conceito de 
liberdade, caracterizado pela filósofa como ausência de subordinação arbitrária. A reconstrução do 
conceito de liberdade pensado pela autora nos permitirá afiliar Wollstonecraft à matriz inglesa do 
republicanismo, grupo de pensadores que, conforme argumenta Alberto de Barros em 
Republicanismo inglês (2015), tendia a problematizar a liberdade como ausência de subordinação 
arbitrária. Segundo Wollstonecraft, a liberdade é um predicado relacional e não individual – é 
somente na relação entre iguais que a liberdade ganha realidade. O fato de uma mulher ter pais ou 
maridos magnânimos não significa que ela seja livre. Mesmo nos casos em que seu senhor jamais 
interfira nas suas ações, a mulher permanece destituída de liberdade porque se encontra à mercê de 
um poder discricionário. É apenas quando se torna independente da sujeição arbitrária que um 
indivíduo ganha liberdade. Essa concepção de liberdade leva Wollstonecraft a defender uma forma 
republicana de governo em An Historical and Moral View of the French Revolution, obra na qual 
defende a revolução francesa. Um regime político em que as leis (i) se aplicam igualmente a todos e 
(ii) são feitas por representantes que permanecem sob o controle do povo equivale a um governo 
capaz de salvaguardar a liberdade. Embora a defesa do governo representativo seja um ponto 
comum entre Wollstonecraft e os republicanos setecentistas, conforme aponta Lena Halldenius em 
Mary Wollstonecraft and Feminist Republicanism (2015), a inclusão das mulheres e dos 
trabalhadores no conjunto dos cidadãos que devem controlar o governo representativo sinaliza um 
ponto de ruptura da filósofa em relação ao republicanismo predominante no seu tempo. Nesse 
sentido, concluiremos, a recuperação do pensamento político de Wollstonecraft nos permite pôr em 
relevo algumas limitações do republicanismo do século XVIII. A fim de ilustrar esse ponto, 
realizaremos uma breve análise da crítica que a filósofa tece em suas obras contra o papel político 
reservado à mulher no republicanismo de Rousseau. 
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Aspectos da ilustração em preceptivas portuguesas 

As práticas letradas setecentistas encontram-se em uma situação peculiar nos estudos literários e 
nas historiografias literárias: classificadas como “árcades”, em referência à criação da Arcádia 
Lusitana (1756). Elas são tratadas, por um lado, como fruto de um movimento de revitalização dos 
preceitos clássicos, baseados na ilustração francesa, colocando pastores e belas moças (como 
Marília) em um ambiente bucólico, o que apresenta uma harmonia na poesia. Nessa primeira 
classificação usual das letras setecentistas, elas são tratadas como uma oposição ao exagerado 
‘barroco’, uma vez que sua poesia é ‘exagerada’, ‘excessiva’, ‘deformada’ e ‘aguda’, representando, 
nesta chave, a visão caótica do mundo da Contrarreforma. Numa segunda classificação, elas são 
tratadas como um movimento que antecipa o romantismo: no caso português, os poetas cantam os 
valores da pátria e os excessos do homem; no caso brasileiro, cantam a jovem nação que estaria 
germinando e culminaria com o romantismo do século XIX.  

As duas definições, mesmo que num primeiro momento pareçam díspares, partem de um mesmo 
ponto de origem: trata-se da leitura, de origem romântica, e posteriormente moderna, das práticas 
artísticas dos séculos XVI, XVII e XVIII. Tratando especialmente do século XVIII, esta leitura aplica os 
conceitos da ilustração na poesia, deixando de lado a estrutura de poder do mundo ibérico. Até a 
revolução romântica, que consolidou a sociedade burguesa da livre concorrência, do mercado de 
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bens culturais e da expressão de um ‘eu’ na poesia, as artes eram organizadas e produzidas segundo 
categorias retórico-poéticas. Logo, torna-se fundamental analisar as produções letradas a partir das 
preceptivas produzidas no período, uma vez que eram elas que versavam sobre os gêneros.  

Desta forma, a partir das obras Nova Arte de Conceitos, de Francisco Leitão Ferreira, Verdadeiro 
Método de Estudar, de Luis Verney, e Arte Poética, de Cândido Lusitano, e dos estudos sobre o tema, 
buscaremos, nesta comunicação, apresentar alguns aspectos da ilustração nas práticas letradas do 
século XVIII em Portugal e em terras brasileiras. 

Helena Esser dos Reis 
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Candeeiro de óleo de mamona: sobre tardia e limitada recepção da tolerância no Brasil 

Considerando que a tolerância religiosa e política firmam-se na Europa e na América do Norte, ainda 
no século XVIII, como condição de possibilidade da igualdade e da liberdade (princípios que 
embasam não apenas os ideais dos philosophes, mas também transparecem nas lutas e conquistas 
de declarações de independência e de direitos), o presente artigo busca investigar a recepção destas 
ideias no Brasil. Candeeiro de óleo de mamona faz referência ao século XVIII e à condição de Brasil 
colônia, e oferece apenas uma luz tênue ao desenvolvimento político, social, econômico e cultural 
brasileiro. Ainda que a Inconfidência Mineira seja um símbolo de resistência e luta pela liberdade 
(lembramos que os inconfidentes foram traídos por um deles que buscava, com sua delação, um 
prêmio para si) a recepção dos ideais iluministas é moroso, tardio. Neste contexto, nosso propósito é 
confrontar a concepção do princípio de tolerância de autores como Locke, Voltaire, Romilly, 
Rousseau com textos jurídicos expressivos (Auto da Devassa, Lei Áurea, AI-5, Lei Maria da Penha, 
Estatuto da Família) do pensamento social e político brasileiro no que diz respeito à recepção deste 
princípio como base da igualdade e da liberdade. 
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A questão judaica e o fim dos direitos humanos em Hannah Arendt  

Pesquisa de natureza teórica que tem por objetivo a análise e esclarecimento das ideias de Hannah 
Arendt acerca do antissemitismo do final do século XIX e início do século XX e na qual será tomado 
como referência principal o seu texto Origens do Totalitarismo. A pensadora judia nascida na 
Alemanha e posteriormente refugiada nos Estados Unidos traça um paralelo entre o destino dos 
monarcas e de certa forma dos nobres em geral durante a revolução francesa e dos judeus de sua 
época. Atentando-se especialmente ao Caso Dreyfus, para então apresentar a análise histórica da 
autora acerca do declínio social que as duas classes sofreram, seja pela queda de Napoleão 
Bonaparte ou seja pelo judenrein, ou seja, o fenômeno que levou os judeus a perderem suas funções 
públicas e influência. Concluir-se-á este empreendimento com a noção de que, não é o poder ou a 
opressão que tende a virar a grande massa contra um grupo específico da sociedade, mas, por mais 
estranho que possa parecer, o que faz com que a maioria das pessoas legitime o poder e, também, 
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nutra ódio contra aqueles que dispõem da riqueza sem o poder é a ideia de que o poder tem uma 
determinada função e certa utilidade geral. 

Hernani Veloso de Carvalho 

Universidade Federal do Maranhão – PARFOR 

hersophos@hotmail.com 

Rousseau e a educação moral sob a ótica da interioridade 

Este trabalho pretende identificar a crítica de J-J Rousseau ao ideal do progresso na perspectiva 
iluminista como o ponto de partida de sua estruturação filosófica, cujo percurso consiste também na 
desconstrução e reconstrução de um ideário moral sob a ótica da interioridade. Objetivamente, 
centralizaremos tal análise nas obras O discurso sobre as ciências e as artes (1750), O discurso sobre a 
origem e os fundamentos da desigualdade entre homens (1753) e na obra Emílio – ou Da educação 
(1762), na qual o filósofo genebrino apresenta ao leitor, o aprendiz Emílio, enquanto referência 
imaginária e humana. No tocante ao romance filosófico, a personagem Emílio sedimenta por meio da 
auto experiência, o conhecimento informal de si em relação à natureza, às coisas e aos homens como 
modelo de preparação para a vida diante dos enfrentamentos que são intrínsecos ao âmbito social. 
Metodologicamente, discorreremos sobre a temática aqui proposta, com base em pesquisa 
bibliográfica para análise, argumentação e desenvolvimento do trabalho. Como pressupostos 
teóricos, utilizaremos autores da área da Filosofia e da Educação tais como: Rousseau (2004; 1983), 
Dalbosco (2011), Freitas (2003), Boto (2005), Cambi (1999) e outros pesquisadores e comentadores 
que poderão contribuir para a elucidação da abordagem aqui proposta, qual seja: a crítica de J-J 
Rousseau e a educação moral sob a ótica da interioridade. A aplicabilidade do respectivo trabalho é 
de natureza ampla, porém, destacamos a sua importância decisiva nos campos da Filosofia, da Ética, 
da Estética e da Educação. 

Israel Alexandria Costa 

Doutor em Filosofia 

Professor na UFAL 

isralexandria@gmail.com 

Do ciúme enquanto problema filosófico 

O presente exame tem por proposta situar o tema do ciúme sob a perspectiva filosófica da 
tolerância, tal como esta se configura na Filosofia das Luzes e, em especial, na obra de J.-J. Rousseau. 
A hipótese central que se busca explorar é de que as considerações do autor acerca do ciúme, na 
medida em que se conectam ao ideal iluminista de tolerância, deixam transparecer a crítica do XVIII 
francês à tradição das justificativas de organizações estatais que não contemplam o imperativo ético 
da liberdade. São tópicos centrais à presente investigação as relações entre ciúme, amor-de-si e 
amor próprio, tais como sugeridas em Discours sur l’inégalité, Contrat Social, Émile ou de l'Éducation 
e Émile et Sophie. Trata-se de uma reflexão que propõe a presença de um paralelo funcional entre 
ciúme e intolerância, por realizar uma crítica ao ciúme enquanto problema ético e político do sujeito 
moderno, por articular noções filosóficas a um tema cuja presença estampa-se nos quadros dos 
crimes que engrossam as estatísticas da violência no Brasil. 

Jacira de Freitas 

Doutora em Filosofia 
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Professora Adjunta da UNIFESP e pós-doutoranda na USP 

jacirafreitas@outlook.com 

A visão de Rousseau e os iluministas sobre o Novo Mundo 

As análises rousseaunianas acerca da especificidade cultural dos povos e do processo civilizatório 
consistem aqui no ponto de partida para uma discussão sobre a concepção dos filósofos iluministas 
acerca do Novo Mundo. Os intérpretes já demonstraram exaustivamente que, na obra do filósofo 
genebrino, o reconhecimento e a aceitação do outro como um ser distinto, com suas próprias 
particularidades, tornava-se um problema em razão da dicotomia que se instaura no próprio ato do 
reconhecimento, pois, nas sociedades corrompidas, o outro surge sempre como aquele que a mim se 
contrapõe em razão da expansão do amor próprio narcisista, ao qual todos estão sujeitos. Esse 
quadro acentuadamente negativo quanto às possibilidades de redenção do homem social adquire 
uma nova configuração quando o olhar é dirigido àquele ser social coletivo despojado das referências 
que são habituais aos europeus, aqueles homens imersos em uma cultura totalmente diversa, na 
qual se dá a reinserção do homem na esfera das sensações: os povos nativos do Novo Mundo. 
Retomo essa discussão para elucidar os pressupostos das divergências profundas entre Rousseau e 
os iluministas, os quais permitiriam explicar o antagonismo entre eles. Minha hipótese é que na raiz 
da oposição entre eles encontram-se duas noções: alteridade e eurocentrismo, que apontam para 
aspectos antropológicos e socioeconômicos definidores de uma certa concepção de homem e 
sociedade. Verifica-se, por um lado, a preponderância que adquirem as noções de indivíduo e 
progresso nos philosophes, ao passo que o genebrino sobrepõe àquelas as noções de unidade e bem-
estar coletivo. Duas visões de mundo diametralmente opostas produzidas num mesmo contexto 
cultural e filosófico, as quais engendram filosofias tão díspares quanto o modo de vida europeu e 
aquele dos nativos do Novo Mundo. 

Jéssica Aparecida Corrêa 

Graduada em Geografia 

UNESP/ Rio Claro 

jessicapcorrea@gmail.com 

A cartografia setecentista e a Guerra Guaranítica: uma abordagem geográfica do Brasil Colonial 

Amparado metodologicamente na Geografia Histórica e Cartografia Histórica, o objetivo do trabalho 
é problematizar, através de uma interpretação geográfica das fontes cartográficas, o papel fundante 
que cumpriu a violência e a espoliação territorial na colonização do Brasil nos anos que seguiram o 
Tratado de Madri (1750). Notadamente, o ápice da produção cartográfica dos territórios coloniais 
americanos ocorreu no século XVIII, e, simultâneo a essa produção exponencial de mapas, pode-se 
vislumbrar um consecutivo processo de “valorização do espaço colonial”, cujas disputas políticas, 
econômicas e ideológicas deixaram marcas explícitas ou implicitas nos traços e borrões das 
representações territoriais. O aperfeiçoamento técnico e o avanço dos cálculos matemáticos 
característicos do século XVIII impulsionaram a produção cartográfica europeia, esta por sua vez, 
cumpriu uma tarefa mediadora na prática imperial, entre meios e fins da ação colonizadora, criou 
representações da projeção sobre as posses territoriais das colônias, e, serviu de arma ideológica 
para a legitimação da retórica jurídica das posses. A documentação cartográfica colonial tinha por 
tarefa no século XVIII: explorar e representar “oficialmente” o interior das terras, adentrar os 
“sertões”, conhecer as distribuições dos núcleos urbanos e populacionais figurando as suas 
hierarquias (lugares, povoações, vilas e cidades), e ainda, expressar com exatidão as áreas habitadas 
pelos indígenas, a localização precisa das “catas” (locais que procediam à exploração do ouro), as 
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condições dos portos, da navegação dos rios, a vegetação, a existência de gado, pescados, armas, 
etc.  

O uso da cartografia para a legitimação e oficialização das terras sul-americanas, foi prática corrente 
entre as monarquias absolutistas ibéricas, o caráter inerentemente militar que assumiram essas 
representações são fontes de grande valor para os estudos em Geografia. Todavia, cabe resgatar 
esses mapas como fontes primárias para problematizar os “signos”, “símbolos” e “retóricas” que os 
compõem. Os mapas e demais documentos produzidos pelas Expedições Demarcatórias, no contexto 
da Guerra Guaranítica, tornaram-se documentos “oficiais”, que mais tarde, no século XIX, serviram 
de base para as negociações geopolíticas da fronteira sul-americana encabeçada pelo conhecido 
Barão do Rio Branco. A Guerra Guaranítica, neste sentido foi um conflito tortuoso, que traçou a 
sangue a fronteira do extremo sul do continente americano no “Século das Luzes”. A 
problematização da violência, que sustenta o episódio faz insurgir novas possibilidades de análise 
para o território colonial, lançando por assim dizer, “novas luzes” para o debate geográfico 
contemporâneo dos estudos do Brasil colonial. Sendo assim, a guerra revelou a força da resistência 
indígena no quadro mais amplo da geopolítica metropolitana do período, escancarando ora ou outra, 
elementos dissonantes da história oficial do confronto, trazendo à tona novas questões para pensar 
a gênese da formação do território brasileiro. Porém, apesar da grande complexidade e importância 
do acontecimento, são poucos os estudos geográficos na área, e nesse sentido, justifica-se a 
comunicação ora proposta. 

João Carlos Lourenço Caputo 

Doutorando 

Bolsista de pós-graduação da UFPR 

j.c.l.caputo@gmail.com 

O laico e o religioso: o duplo caminho do fundamento da moral na obra de Voltaire 

A ideia do presente trabalho é expor a relação entre a metafisica e a moral na obra de Voltaire. A 
partir desta relação poderemos notar como surge uma dicotomia em relação à ideia de Deus. Se 
espelhará nessa dicotomia duas possibilidades de fundamentos da moral que por sua vez fará com 
que Voltaire lance mão de uma dupla doutrina: uma laica e uma amparada em uma noção religiosa 
de Deus. 

João Paulo Alves Fonseca 

Arquiteto Urbanista e Professor de Artes Visuais 

Mestrando em Preservação do Patrimônio Cultural pelo IPHAN 

arte.joaopaulo@gmail.com 

Urbi et Orbi, Famílias e Iluminismo no Arraial do Tejuco: o impacto das reformas burguesas no 
cotidiano da colônia através da trajetória de três grupos familiares 

O pensamento iluminista influenciou mudanças na vida cotidiana nas colônias portuguesas, mesmo 
em espaços de grande controle militar, nos quais tal influência era vista com desconfiança, 
especialmente quanto à política e aos costumes. Segundo Keneth Maxwell (1995) as mudanças e 
filosofia iluministas alcançaram o mundo português principalmente pelas mãos fortes de Sebastião 
José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, em um modelo administrativo que misturava 
iniciativas liberais e despóticas, o chamado despotismo esclarecido. Dentre as muitas mudanças que 
Pombal promoveu na administração portuguesa, Maxwell destaca as reformas educacionais, com a 
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expulsão dos padres jesuítas, a criação das aulas régias e a reforma da Universidade de Coimbra, que 
viriam a ser fundamentais na formação posterior dos filhos das elites locais das Minas. Bons 
exemplos podem ser encontrados no isolado Arraial do Tejuco, centro do Distrito Diamantino, 
Capitania das Minas Gerais. Ao fim do século XVIII, sob o reino de Dona Maria I, tais contradições 
irrompem em conflitos. Tentativas de sedição ocorriam por um lado e, por outro, ocorria a chamada 
“Viradeira”, em que diversas políticas do antigo regime eram reestabelecidas (a exemplo da 
inquisição), ao tempo em que era premente a necessidade de homens de ciência, que auxiliassem no 
controle do decadente mundo português. 

A pesquisa parte de métodos da prosopografia para traçar o cenário de três famílias 
interrelacionadas do Arraial do Tejuco, que no entanto, apresentam marcantes distinções de ordem 
social. Os irmãos Vieira Couto (brancos educados em Coimbra, envolvidos em atos de maçonaria, 
blasfêmia e inconfidência), os três filhos do médico Manoel Pires Sardinha (mulatos, filhos “naturais” 
de mães distintas e criados pela célebre Chica da Silva) e os Miranda, pai e filho, Antônio Pinto de 
Miranda e Caetano Luís de Miranda (trabalhadores de sucesso nos ofícios mecânicos de arte, 
homens brancos que também se envolveram com o mundo político por viés menos radical), bem 
como outras figuras a eles associadas, como as amantes de José Joaquim Vieira Couto, Tomásia 
Onofre do Lírio e Maria Madalena Salvada. Por meio do estudo dos processos e vestígios 
documentais das trajetórias desse grupo de pessoas, diretamente ligadas ao desenvolvimento das 
ciências e das artes na colônia, pretende-se traçar um cenário em que ficam patentes questões de 
classe, gênero e raça, num mundo ainda dividido entre o antigo regime absolutista e as ideias das 
luzes, que balançavam as velhas concepções de mundo. 

Joás de Jesus Ribeiro 

Graduado em Filosofia 

Mestrando pelo Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Cultura e Sociedade da Universidade 
Federal do Maranhão (Bolsista pesquisador CAPES) 

academfiloso@hotmail.com 

Jean-Jacques Rousseau: dos fundamentos do Estado laico e a liberdade de culto 

O Iluminismo possuiu um papel fundamental na história das transformações do Ocidente, tanto no 
âmbito científico quanto nas relações políticas e culturais que resultaram na fundação de novos 
modelos de nação. Com as independências das colônias nas Américas, inclusive no Brasil, a 
Revolução Francesa e a decadência do Absolutismo, tornou-se possível a aplicação dos ideais 
resultantes do “esclarecimento intelectual” do século XVIII. Dentre essas novas propostas encontra-
se o Estado Laico. O filósofo genebrino Jean-Jacques Rousseau apresentou em seu projeto, a religião 
civil, se desprendendo da religião oficial, com intuito de preservar as instituições públicas dos 
interesses privados. A educação é crucial para a manutenção da cidadania e o amor à pátria que para 
Rousseau deveria ser a verdadeira religião dos cidadãos.  

A diversidade é outro elemento essencial para o fim dos conflitos, logo, quanto mais religiões ou 
pensamento distintos existirem em um povo, melhor será o esforço e a necessidade de conciliação. 
Na contemporaneidade o debate sobre as garantias de um Estado Democrático de Direito perpassam 
a laicidade, em contra partida ao conservadorismo político, religioso e moral. 

De certo modo ainda que tentem separar as instituições públicas de uma religião da maioria, haverá 
sempre uma dificuldade para manter as garantias do respeito à diversidade e igualdade para as 
minorias ou religiões não dominantes. Esse problema presente na organização política da sociedade 
foi analisado pelo filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau. Fruto de uma sociedade conservadora, 
o filósofo apresentou conflitos pessoais em seus escritos ao tentar manter uma justa medida entre 
sua devoção cristã, o anseio pela liberdade de culto e a garantia dos interesses públicos. Obviamente 



Caderno de Resumos do I Congresso da ABES XVIII - 4 a 6 set. 2017                                    63 

 

esse debate está diretamente ligado às questões da educação. Para Rousseau a transformação de 
uma sociedade advém de uma boa educação, que em sua visão deveria ser responsabilidade do 
Estado. 

Joelmir Cabral Moreira 

Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro 

joelmircabral@outlook.com 

Administração da Justiça nos anos do terceiro contrato de extração de diamantes, Arraial do 
Tejuco. (1749-1753) 

A presente comunicação apresenta as reflexões de uma pesquisa em desenvolvimento no Programa 
de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). O mote geral 
da apresentação consiste em investigar o terceiro contrato de extração de diamantes, exercido no 
Arraial e assinado por Felisberto Caldeira Brant em sociedade com Alberto Luís Pereira e Conrado 
Caldeira Brant entre os anos de 1749 a 1753. Portanto, nessa comunicação foquei a figura de um 
agente social envolvido na administração colonial, o ouvidor José Pinto de Morais Bacelar, 
destacando sua atuação neste cargo e as relações estabelecidas entre ele e a família Caldeira Brant 
no que diz respeito à condução desse negócio. Mais especificamente, busquei refletir sobre a 
existência ou não de uma tentativa, por parte do Ouvidor, de controlar ou descobrir/denunciar, um 
possível envolvimento da família Caldeira Brant em atividades de contrabando. 

José Newton Coelho Meneses 

Doutor em História pela UFF (2003) com estágio pós-doutoral na EHESS-Paris (2015) 
Professor no Departamento de História da FAFICH-UFMG jnmeneses@gmail.com 

Ciência, Filantropia e as Luzes para a produção agrária na América portuguesa: interfaces e 
diálogos da ilustração europeia e a produção de manuais técnicos para a agricultura “brasileira” 
(séculos XVIII e início do XIX) 

De “Naturalistas” a “biólogos”, de “História Natural” a “Agronomia”, a produção e a circulação de 
saberes em edições livrescas visando o desenvolvimento da agricultura na Europa e em suas Colônias 
é o objeto da comunicação proposta. A ciência natural setecentista e de início do século XIX é o 
objeto do qual se parte para pensar a edição de saberes técnicos e sua circulação na Europa central e 
em suas colônias, buscando efetivar o que a cultura daquele tempo construía como possibilidade de 
desenvolvimento das nações a partir da produção agrária. Da “Física” vegetal ou animal à “fisiologia”, 
a produção de saberes sobre a terra é rica fonte de compreensão da cultura científica e das 
propostas de criação de riquezas e de bem estar para o homem. As questões da ciência agrária, no 
entanto, para Georges Canguilhem, são antes “filosóficas” que “fisiológicas”. Para ele, em se 
tratando de saberes sobre os vegetais, “a árvore, a flor, o fruto, o espinho, foram símbolos, motores 
do imaginário, antes de serem objetos teóricos”. Assim, a cultura e a experiência humana, a ciência e 
a natureza, a humanidade e a terra, são instrumentos de um saber experimental e aplicável, valores 
importantes no pensamento do tempo em tela, evidenciados pelas experiências de campo e pelas 
edições de livros, pelos esforços de tradução e pelo investimento na circulação dos textos. São 
complexos esses valores: querem resolver problemas concretos da economia das nações e “fazer 
admirar as maravilhas da natureza criada por Deus”. Tudo isso traduzido em uma “ciência 
experimental” e em “aplicações técnicas”, campo pelo qual se atesta a capacidade do homem de 
produzir saber e de aplicá-lo para uma vida melhor. “Atitude científica” ou valor, a Filantropia – 
laicização do sentimento de caridade cristã – torna-se, como quer Catherine Duprat, uma vertente 
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romântica e prática da ciência, em um “Iluminismo tardio”. Essa atitude-valor manifesta-se como um 
reconhecimento da “humanidade” transformada em possibilidade de “prosperidade social”. Esta 
última se alcança pelo “progresso” e a ciência pode, através do conhecimento do mundo natural, ser 
instrumento para alcança-lo. Exemplifica-se essa discussão, com a apresentação do caso da Casa 
Literária do Arco do Cego e a ação de Frei José Mariano da Conceição Velloso no diálogo de saberes 
agronômicos e na tradução e produção de textos técnicos, visando o desenvolvimento agrário na 
América portuguesa. 

Julia Marchevsky 

Mestranda em Filosofia 

Departamento de Filosofia da USP 

jumarchevsky@gmail.com 

A condição da mulher e o progresso – Investigações de homens escoceses do século XVIII 

Nosso objetivo é apresentar como alguns filósofos associados ao Iluminismo Escocês investigaram as 
relações entre homens e mulheres como uma esfera importante associada ao progresso da 
humanidade. Apesar do Iluminismo Escocês não ser homogêneo, praticamente todos seus principais 
integrantes partiam da tese de um ser humano inerentemente sociável. De forma similar, a atração 
física entre o homem e a mulher é uma característica própria da espécie humana, mas que se 
expressa de distintas formas em diferentes sociedades e circunstâncias. Autores como Adam Smith, 
David Hume e John Millar exploram temas como o casamento, a importância da fidelidade feminina, 
a presença da poligamia e a condição da liberdade da mulher em diferentes sociedades e épocas. 
Nas obras dos três filósofos, há associações entre a facilidade de se divorciar com uma menor 
estabilidade na ordem social, assim como a prática da poligamia com regimes tirânicos. Nesses 
pontos, a influência de Montesquieu é digna de nota. Embora cada autor tenha importantes 
peculiaridades, os três filósofos escoceses buscam estabelecer associações entre a condição da 
mulher e o progresso da sociedade. Portanto, esta apresentação visa mostrar como, para esses 
homens do século XVIII, a estabilidade e manutenção da ordem social também estava atrelada à 
posição da mulher na sociedade. 

Juliana Ferraci Martone 

Doutoranda 

Departamento de Filosofia – FFLCH-USP 

juliferraci@gmail.com 

Da Alemanha: Madame de Staël na crítica de Jean Paul 

Anne Louise Germaine de Staël-Holstein (1766-1817), conhecida como madame de Staël, foi uma das 
figuras femininas centrais dos séculos XVII e XIX. Sua obra Da Alemanha (publicada apenas em 1813 
devido à censura de Napoleão) é um texto bastante peculiar, que tinha como tarefa disseminar e 
aproximar os costumes, a filosofia e literatura alemães do público francês, o qual muito pouco sabia 
sobre o que se passava no país vizinho. A ocasião da recente tradução brasileira torna ainda mais 
pertinente a discussão sobre a visão de Staël que tanto influenciou a recepção dos escritores 
alemães na França. Como contraponto, apresentarei a resenha de Jean Paul Richter (1763-1825), um 
dos escritores traduzidos e comentados por Staël, que retrata muito bem o estilo algo paradoxal da 
autora: ela teria um coração alemão, mas um gosto inevitavelmente francês. Em outras palavras, sua 
inclinação ao caráter alemão é genuína, porém seus preconceitos lhe impedem de aceitar a cultura 
alemã tal como é, e ela a traveste com rebuscados trajes franceses. Na metáfora de Jean Paul, a 
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poesia alemã seria como Eva nua logo depois da queda, a francesa vestiria até mesmo seu traje 
fúnebre adornado com borlas e galões. A comparação entre Staël e a resenha de Jean Paul expõe um 
interessante contraste de perspectivas, a francesa e a alemã, naquilo que têm de mais particular e 
evidencia as diferenças visíveis e bem marcadas entre esses dois povos e essas duas literaturas. 

Kamila Cristina Babiuki 

Mestranda 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
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O Sobrinho de Rameau e a noção de gênio em Diderot 

O presente trabalho busca mostrar como se desenvolve a noção de gênio no diálogo diderotiano O 
Sobrinho de Rameau, a despeito das diversas chaves de leitura possíveis para essa obra. 
Mostraremos como os interlocutores do diálogo representam o par gênio-gosto, cumprindo cada um 
seu papel para a economia do texto e seu desenvolvimento. Deste modo, defenderemos que há ali 
um homem de gênio e que o termo, associado à invenção por pensadores setecentistas como 
Voltaire e Saint-Lambert, se reinventa na pena de Diderot. O homem de gênio aí presente não é um 
artista convencional. Sua invenção é de outro domínio: o da moral. 

Kamila Fernanda Barbosa Sampaio 

Graduanda em Filosofia pela Universidade Federal do Maranhão 

Bolsista Voluntária do PIBIC 
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Hannah Arendt e Rousseau: pensando a educação e a inserção das crianças no Mundo Comum  

Na coletânea Entre o passado e o futuro, Hannah Arendt faz uma análise do mundo moderno e nos 
informa que, com a perda da tradição, uma crise acometeu o mundo. Essa crise abrange deste a 
questão da autoridade que, segundo Arendt, teria desaparecido do mundo moderno e manifestou-se 
primeiramente em áreas pré-políticas tais como a criação dos filhos e na própria educação, 
perpassando por uma crise na educação e, por fim, uma crise na cultura ocasionada pelo surgimento 
da sociedade de massas. Ao analisar especificamente a crise na educação, Arendt constata que essa 
crise tem proporções não apenas referentes a um país ou região específica, mas sim um alcance 
mundial. Dessa forma Arendt, igualmente a Rousseau, defendia a importância de uma educação para 
as crianças e preocupava-se com a inserção delas no mundo. A autora considerava um gesto de amor 
pelo mundo a responsabilidade dos adultos em prover os recém-chegados neste mundo por meio da 
educação: o nascimento possibilita o surgimento de uma nova criança ao mundo que é considerada 
por Arendt como recém-chegada, como estrangeiro. Entretanto, Arendt faz uma crítica à educação 
política desenvolvida por Rousseau, na qual ela considera que deve haver uma separação, entre 
política e educação. É no tocante a esses pontos – educação política, inserção e mediação das 
crianças no mundo – que este trabalho pretende se desenvolver.  

Orientadora: Profª Drª Maria Olília Serra 

Kátia Aparecida Poluca Proença 

Doutoranda em Educação 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas 
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Rousseau e a Sociedade Doméstica: a educação das mulheres 

A proposta deste artigo é apresentar algumas aproximações entre a literatura de Monteiro Lobato e 
a proposta pedagógica e filosófica de Jean-Jacques Rousseau. Quando pensamos na Literatura 
Infantil Brasileira, encontramos uma referência importantíssima no início do século XX, Monteiro 
Lobato, um autor que modificou o modo de escrita da literatura infantil para as crianças. Monteiro 
Lobato é considerado o pai da literatura infantil no Brasil, pois, além de ter evidenciado e valorizado 
em seus livros aspectos relacionados à natureza, à moral, à ética e à educação, também construiu em 
suas histórias infantis um cenário que valorizava a cultura brasileira, tanto nas descrições de suas 
histórias quanto nas personagens, visto que muitas aventuras tinham elementos do folclore e 
descrições físicas dos habitantes locais. Tal abordagem era diferente das produções de literatura 
infantil dentro e fora do Brasil. Entretanto, é sabido que as ideias normalmente são, na verdade, 
interpretações de algo já existente: tendo isto em mente, propusemo-nos a revisar as obras infanto-
juvenis de Monteiro Lobato com base na obra clássica de Jean-Jacques Rousseau, Emílio ou da 
Educação. Rousseau explorava em Emílio as questões pedagógicas de desenvolvimento da criança 
até sua vida adulta e a formação moral, ética, virtuosa de seus personagens. Essa obra é considerada 
um dos maiores tratados educacionais já produzidos, pois Rousseau descreve como deveria ser a 
educação de um menino até seus 25 anos, a partir dos conceitos da educação natural, a moral, a 
virtude, a honra, o patriotismo, entre outros elementos importantes para a constituição de um 
cidadão honroso e virtuoso em uma sociedade sem vícios. Pretendemos aqui evidenciar algumas 
aproximações entre as propostas educacionais desse filósofo e pensador do século XVIII e Monteiro 
Lobato, autor de literatura infantil do século XX cuja escrita encantou muitas gerações e modificou a 
literatura infanto-juvenil brasileira. 

Orientadora: Profa. Dra. Neiva Afonso Oliveira (Faculdade de Educação da Universidade Federal de 
Pelotas) 
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Mestrando 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
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Construtivismos na Filosofia de Condillac 

O construtivismo, entendido como uma perspectiva teórica que compreende o progresso do 
conhecimento humano enquanto produto de uma inteligência ativa, se contrapõe ao empirismo 
segundo o qual o conhecimento humano poder-se-ia explicar como resultado de uma captação 
automática e passiva dos dados sensoriais decorrentes de estímulos dos órgãos dos sentidos. 
Entretanto, de acordo com Condillac em resposta a uma objeção de Potocki a esse respeito, é 
possível defender ao mesmo tempo uma posição empirista e o papel ativo da mente na formação de 
ideias e conhecimentos. Nessa perspectiva, embora o filósofo não tenha desenvolvido 
explicitamente uma teoria acerca do construtivismo, defenderemos, em primeiro lugar, que tanto no 
Ensaio sobre a origem dos conhecimentos humanos quanto no Tratado das sensações, ele elabora 
explicações de tipo construtivista assentadas na ideia de atividade como característica fundamental 
da vida mental. Em segundo lugar, que no seio da sua filosofia, há mais de um tipo de 
construtivismo: o primeiro, expresso no Ensaio, encontrar-se-ia assentado na relação das sensações 
com os signos de instituição; o segundo, no Tratado das sensações, estaria alicerçado na noção de 
objeto entendido como conjunto estável de qualidades sensíveis. Com esse objetivo, examinam-se, 
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nos textos de 1747 e de 1754 as diversas concepções acerca da origem da atividade mental e da 
gênese de ideias e conhecimentos. 

Kelly Sellani 

Mestranda pela Universidade Federal de Juiz de Fora 

kellyxsellani@gmail.com 

Mulheres forras no Arraial do Tejuco: Apontamentos sobre mobilidade social através das redes de 
compadrio (1750-1780) 

A presente comuniçação tem por objetivo apresentar as reflexões iniciais de uma pesquisa de 
Mestrado em História em desenvolvimento na Universidade Federal de Juiz de Fora, tal pesquisa 
propõe analisar as redes de compadrio desenvolvidas por mulheres forras, na localidade do Arraial 
do Tejuco, durante a segunda metade do século XVIII, entre os anos de 1750 a 1780. Mais 
especificamente, o objetivo é compreender em que medida, as redes de compadrio e sociabilidade 
desenvolvidas, horizontalmente e verticalmente, entre grupos de uma sociedade marcada por 
privilégios adquiridos pelo nascimento, Antigo Regime, abriam espaço para inserção e mobilidade 
social, especialmente para o grupo das forras. A proposta dessa pesquisa é identificar e compreender 
as dinâmicas do funcionamento das relações de compadrio e sociabilidade desenvolvidas por tais 
mulheres forras, na localidade e períodos acima mencionados, avaliando a que categorias jurídicas 
estas mulheres se vinculavam (escravos, forros, livres, elite), bem como a natureza das suas escolhas. 
Uma das razões para contemplarmos o recorte cronológico acima mencionado, além da facilidade de 
fontes documentais encontradas para a localidade e períodos enfocados, se justifica por 
compreendermos que durante a segunda metade do século XVIII, devido a queda da extração e o 
crescimento do comércio na localidade analisada, o número de alforrias aumentaram. Objetivamos 
portanto, analisar as possibilidades abertas pelas redes de compadrio para a inserção e mobilidade 
social dessas mulheres forras na sociedade tejucana. Assim, na busca por respostas, utilizaremos a 
documentação do Arquivo da Cúria da Arquidiocese de Diamantina, referente a registros de batismos 
além de inventários post-mortem e testamentos para a localidade e períodos enfocados. Nossa 
perspectiva é traçar os perfis sociais e econômicos, especialmente de mulheres forras, as quais 
souberam se posicionar num universo permeado por elementos do Antigo Regime, quais sejam: 
valores de honra, prestígio, distinção e desigualdade. E, além disso, verificar se de fato, por meio dos 
laços que estabeleciam havia a possibilidade de se distinguirem da massa de libertos e 
consequentemente do passado escravista. 

Lara Pimentel Figueira Anastacio 

Mestre em Filosofia pela USP 

Doutoranda em Filosofia pela USP 

larapfa@gmail.com 

A economia política do século XVIII interpretada por Foucault 

Nossa proposta de comunicação visa comparar duas figuras do saber interpretadas por Foucault nos 
cursos “Segurança, território, população” (1978) e “Nascimento da biopolítica” (1979). Ambas 
nascem ao longo do século XVIII e pertencem ao campo da economia política: tanto a noção de 
“população” quanto a de “sujeito de interesse” serão tratadas a partir do tipo de função que cada 
uma delas ocupa na criação de técnicas de poder no âmbito do que Foucault entende por 
“governamentalidade”. A ideia é mostrar como no interior de uma genealogia da razão 
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governamental cada uma dessas noções vincula-se a diferentes técnicas de governo no quadro geral 
da biopolítica. 

No caso da “população”, o problema concentra-se no caso da escassez alimentar e da solução dos 
fisiocratas, que propunham, grosso modo, um livre mercado estruturado por “técnicas de segurança” 
que garantiriam sua viabilidade. Como Foucault argumenta nas primeiras aulas do curso de 1978 no 
Collège de France, a população torna-se um signo do bom governo, pois ela indica o nível pertinente 
da ação econômico-política: ao internalizar a população à natureza, os fisiocratas a interpretavam 
como elemento que possui um grau de imprevisibilidade a ser considerado quando o governante 
toma uma decisão que envolve riscos. Esse novo olhar para o problema da população impõe ao 
governo a necessidade de criação e desenvolvimento de técnicas que levem em consideração a 
limitação interna dos recursos de um território, incluindo aí o recurso “população”. Quanto à ideia de 
“sujeito de interesse”, interessa-nos a leitura foucaultiana do modelo de sujeito de interesse em 
Adam Smith, trabalhada no curso de 1979. Foucault sugere que, por trás da “mão invisível”, existe 
um princípio de transparência total do mundo econômico, que culmina em uma defesa do indivíduo 
que persegue somente os próprios interesses. É positivo para a economia que os sujeitos apenas 
pensem em seu próprio ganho, pois quando as pessoas buscam o bem geral sempre haverá um 
desequilíbrio. Foucault acrescenta, ainda, que o bom proveito coletivo em Smith pressupõe que cada 
um dos atores seja cego à totalidade das trocas econômicas. Portanto, ao lado da providência que 
ataria todos os fios da ação econômica, há um elemento indispensável de invisibilidade que torna 
impossível que qualquer agente econômico deva e possa buscar o bem coletivo: não apenas nenhum 
agente econômico mas também nenhum agente político deve criar obstáculo ao jogo dos interesses 
individuais. 

Nossa ideia, portanto, é sublinhar como Foucault mostra que o nascimento da economia política no 
século XVIII criou modelos de governo que, apesar de compartilharem alguns pressupostos, 
apresentam divergências teóricas que os tornam incompatíveis na prática, principalmente em 
relação ao papel do Estado na gestão dos processos econômicos. 

Laura de Borba Moosburger 

Bacharel, mestre e doutoranda em Filosofia 

Doutoranda pela Universidade de São Paulo (USP), bolsista FAPESP 
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Conceito, sentimento, intuição, ironia: diferentes paradigmas da lucidez 

É o iluminismo um projeto eminentemente racionalista? As ‘luzes’ da ‘filosofia das luzes’ são 
necessária e exclusivamente luzes da razão? Tomando a filosofia hegeliana como exemplo 
paradigmático de um racionalismo extremo, para o qual a razão é a suprema faculdade do 
conhecimento e o conceito o ideal cognitivo – único capaz de atingir a Besonnenheit (lucidez ou 
clareza de consciência) –, nossa proposta é indicar que outras linhas de pensamento, sem deixarem 
de ter por finalidade a lucidez, todavia não se pautaram pela razão como faculdade principal e/ou 
suprema do pensamento e conhecimento humano. Para tal contraposição, podemos apontar Blaise 
Pascal, cuja reflexão nasce de uma inquietude frente aos limites da razão; Arthur Schopenhauer, que 
contrapôs à filosofia hegeliana do Espírito/Razão a concepção da Vontade, fundada na experiência 
do corpo e na intuição (que teriam precedência sobre o conceito); e os filósofos do primeiro 
romantismo alemão, Schlegel e Novalis, que contrapuseram à absolutez do conceito a ironia ciente 
dos limites do pensamento humano na busca do absoluto. Em todos esses autores há o traço comum 
da desconfiança frente à razão; entretanto, para além de uma oposição que tende ao irracionalismo, 
não se trata de uma recusa da razão, e sim de ver-lhe os limites, associando-lhe outras formas de 
conhecimento, ainda que estas eventualmente apontem para o desconhecido. Pois justamente se 
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trata, sobretudo, de uma abertura capaz de olhar para aspectos da existência e do mundo que a 
razão, por si só, tende a solapar, deste modo chegando ao oposto da intenção proclamada pelo 
iluminismo, ao tornar-se cega para reconhecer a existência daquilo que não é capaz de iluminar. 

Leandro Hollanda 

Mestrando em Filosofia  

Universidade de São Paulo 

leo@usp.br, leaandrohollanda@gmail.com 

O pessimismo voltairiano e as questões que o otimismo impõe a Voltaire 

Depois da tragédia ocasionada pelo devastador terremoto de Lisboa, em 1755, o pensamento de 
Voltaire passa por uma importante virada pessimista: “tudo depõe aos meus olhos contra o tudo 
está bem” (desabafa ele numa carta de junho de 1756). A partir de então, Voltaire passará a escrever 
compulsivamente contra o otimismo, seu alvo preferido será o sistema de Leibniz e a poesia de Pope. 
Contudo, diga-se de passagem, a antipatia de Voltaire pela filosofia leibniziana data muito antes 
daquilo que chamo de sua virada pessimista. Por exemplo, numa carta de 13 de março de 1739, ele 
argumenta: “A Teodiceia inteira de Leibniz não vale sequer uma única experiência de Nollet [físico da 
época]”. A compulsão contra o otimismo filosófico começa a se refletir em seus trabalhos desde o 
seu célebre Poema sobre o Desastre de Lisboa (1756). Seguindo-se, ininterruptamente, até, pelo 
menos, 1766 com a publicação de O Filósofo ignorante. Mas, de todas as suas obras contrárias ao 
otimismo, de certo que a mais famosa é a sua novela de 1759, Cândido ou o otimismo. O objetivo 
desse trabalho é confrontar as teses contra-otimistas de Voltaire com as questões que o otimismo 
impõe à crítica voltairiana. Isto é, mostrar o que o próprio otimismo filosófico pode oferecer como 
sua dimensão inabarcável pela análise voltairiana. Antes, porém, partirei da própria crítica de 
Voltaire, separando em três as suas principais acusações contra o otimismo: 1) Retoricidade do 
“discurso do melhor”, que afirma a primazia do todo (universo) sobre as partes (sujeitos); 2) 
Formalismo vazio como forma constituinte do sistema otimista, i.e., inutilidade prática do sistema; 3) 
Imobilidade humana decorrente da determinação total dos fatos. Para os fins supracitados, além das 
já mencionadas obras de Voltaire, será usada como base principal, a fim de estabelecer contraponto 
à crítica voltairiana, a famosa Carta Sobre a Providência (1756) de Rousseau. E, obviamente, como 
suporte teórico, farei uso da Teodiceia (1710) de Leibniz e do poema Ensaio sobre o homem (1734) 
de Alexander Pope. 

Leonardo André Paes Müller 

Doutor em Filosofia (FFLCH-USP e Paris 1) 

Pós-doutorando em Filosofia (FFLCH-USP) 

lapmuller@gmail.com 

Sistema e economia política: o caso da Escócia (Hume, Steuart e Smith) 

Com a publicação de seus Discursos políticos (1752), Hume não apenas alcançou a fama literária que 
tanto almejava, como forneceu uma contribuição decisiva ao que hoje é conhecido como economia 
política. Os doze ensaios ali reunidos cobrem boa parte do que, à época, era discutido sobre o 
comércio (trade), em especial sua importância para a política dos estados modernos. No entanto, o 
conjunto peca pela falta de sistematicidade, fundamentalmente devido à forma ensaio (essay), que 
visa a um público não especializado. Tendo em vista esse problema, os dois maiores herdeiros dos 
Discursos na Escócia, sir James Steuart e Adam Smith lançam mão de outra forma empregada por 
Hume, a investigação (Inquiry). Tanto A Investigação sobre os princípios de economia política (1767) 
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de Steaurt, quanto Uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações (1776) de 
Smith, cobrem o conteúdo dos Discursos, mas ambas o fazem de forma sistemática, visando tanto 
uma melhor organização do material, quanto um público mais especializado. Com Steuart e Smith 
estamos mais próximos de uma ciência econômica propriamente dita. 

Leonardo Canuto de Barros 

Doutorando em Filosofia 

FFLCH-USP 
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O desejo de desigualdade: percursos da identidade no segundo Discurso de Rousseau 

Este texto nasce do impulso de, em um momento de grande obscurantismo político vivido no país, 
compreender alguns dos desejos que norteiam os discursos e os interesses de parte dos brasileiros. 
Partindo do desejo por situações de desigualdade, isto é, por ver o outro carecer do que possuo, 
desejo tanto maior quanto maior é o contingente de pessoas despossuídas ou espoliadas – tema que 
rende longa digressão sobre a relação contemporânea com o consumo nas sociedades emergentes, 
em que uma classe historicamente privilegiada se angustia diante da possibilidade de equalização do 
poder de compra, como a psicanalista Maria Rita Kehl sugere em diversas de suas publicações –, 
pretendemos desvendar a relação opressora entre o eu e o outro no psicológico estado de guerra 
admitido por Jean-Jacques Rousseau no segundo Discurso, quando analisa a saída irrevogável do 
homem do estado de natureza. A realidade histórica e a literatura contemporâneas, contudo, não 
servirão de análise para nossa exposição, mas apenas de sutil horizonte de questionamentos. 
Começaremos tratando das transformações no homem que permitem falar de identidades, sendo 
estas condicionadas a uma estrutura relacional em que prevaleça a dimensão dialógica prenunciada 
nas trocas intersubjetivas, superando então o plano monológico do homem solitário e independente. 
Abordaremos, portanto, a transformação do homem natural em homem do homem, a fim de 
apreender o que se esconde por trás de subjetividades múltiplas e permite estabelecer diferenças 
sociais/morais entre os homens. Entrando em choque com a concepção de identidade humana 
fraterna, tal como o filósofo fizera no Manuscrito de Genebra, veremos a concretude e o 
reconhecimento identitários estabelecidos por Rousseau dentro de um cenário de desigualdade – de 
talentos, qualidades pessoais e fortunas. Além disso, investigaremos como essa desigualdade é 
instaurada por um desejo obsedado pela superioridade de um “eu” diante do olhar do “outro”. 

Leonardo Oliveira Moreira 
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Rousseau e o Novo Mundo: o estatuto conceitual dos selvagens da América na dupla inferência 
político-antropológica 

Seja por vias de Montaigne, de Buffon ou de certos relatos de viagem, sabe-se da ampla recepção 
dos selvagens na obra de Rousseau, mormente, pelo que se convencionou chamar de mito do bom 
selvagem. Aqui, defende-se que, longe de exemplificar tal mito, os selvagens da América figuram 
como uma espécie de conceito geral que, não recaindo na ingênua proposta de retorno a uma Idade 
idílica, tem fortes implicações na formulação de questões políticas e antropológicas. 
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Se regularizar para vestir distintas vidas: o destaque da alfaiataria nas permissões camarárias e as 
suas razões (Termo de Mariana, 1735-1750) 

O presente artigo se originou da transcrição e da sistematização das licenças mercantis e das cartas 
de exames disponibilizadas pela Câmara de Mariana entre os anos de 1735 e 1750. Essas 
documentações permitiram aos oficiais mecânicos o exercício legal dos seus trabalhos especializados 
nos limites do Termo de Mariana no segundo quartel do século XVIII. A licença era de natureza 
mercantil e garantia ao trabalhador seis meses de exercício legal do seu ofício nos limites das 
freguesias do Termo eleitas pelo mesmo. E, a carta de exame era oriunda da cultura corporativa-
profissional e permitia ao artífice a permanente regularidade das suas atividades manuais na dita 
localidade. Assim sendo, na análise de tais fontes constatei que a alfaiataria foi destacadamente o 
serviço especializado mais regularizado dentre os demais ofícios mecânicos e, logo, questionei os 
possíveis motivos que justificariam esse destaque. Isso posto, o objetivo desse artigo é apresentar 
essa notoriedade da alfaiataria em relação aos outros ofícios manuais e indagar as possíveis razões. 
Para esse fim, levo em consideração que a localidade vivenciava o seu auge minerador e, por 
conseguinte, experienciava o seu crescimento econômico, social e espacial, no qual pessoas de várias 
condições sociais e profissionais mobilizavam-se nas fronteiras do Termo em expansão e nas várias 
atividades econômicas desenvolvidas localmente, como a mineração, a agricultura, o comércio e os 
serviços especializados (dentre esses a alfaiataria). À vista disso, defendo que os alfaiates tiveram 
decisiva importância econômica e social no mercado local e conectavam os mundos da produção e 
da comercialização de mercadorias de significativo valor financeiro e simbólico. Afinal, eram os 
senhores das artes da modelagem, da confecção e da comercialização de vestimentas para vasto rol 
de distintos indivíduos e grupos sociais presentes no Termo de Mariana no segundo quartel do 
século XVIII. Soma-se a isso, que tais oficiais da vestimenta eram atores no cenário de 
transformações e as razões do destaque da alfaiataria nas permissões camarárias cedidas aos ofícios 
eram consequências desse contexto, afinal, apreendo esses alfaiates enquanto sujeitos históricos 
integrantes e indissociáveis da vida vivaz do Termo de Mariana no segundo quartel do século XVIII. 

Lili Pontinta Cá 
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Luiz Roberto Salinas Fortes e a teoria prática de Rousseau 

Em Rousseau: da teoria à prática, Luiz Roberto Salinas Fortes pesa a crítica canônica que se faz à 
teoria política de Rousseau, analisando até que ponto o pensamento teórico do filósofo pode ser 
considerado utópico (impossível de aplicar na prática) ou incoerente em seus princípios 
fundamentais firmados nas obras teóricas, mormente Do Contrato social, que, por exemplo, 
concebem a soberania da vontade geral como universal, enquanto que as Considerações sobre o 
governo da Polônia são realistas, dado que, nelas, o filósofo teria aceito a soberania da Dieta 
polonesa, o que, de certa forma, parece colocar de lado o princípio teórico da soberania da vontade 
geral defendida naquela obra. Nesta comunicação buscaremos trazer a leitura do pensador brasileiro 
(que vê a unicidade entre a teoria e a prática no pensamento rousseauísta) para pensar, 



Caderno de Resumos do I Congresso da ABES XVIII - 4 a 6 set. 2017                                    72 

 

primeiramente, o problema que os princípios Do Contrato social podem colocar diante de contextos 
particulares e, em segundo lugar, a sua conciliação com as obras práticas de Rousseau. Ou seja, a 
conciliação dos seus princípios teóricos e sua aplicação em situações particulares. 

Lise Andries 

Doutora em Letras 

Professora da Université Paris-Sorbonne 

Le Brésil vu par J.B.Debret, peintre français des Lumières 

Mon projet est de travailler sur les transferts culturels France/Brésil/France à partir des aquarelles du 
peintre français Jean-Baptiste Debret. Celui-ci décrivit en effet dans environ 150 œuvres et dessins la 
vie quotidienne au Brésil de 1816 à 1831, puis réutilisa une partie de ces aquarelles dans les trois 
volumes qu’il fit paraître de 1834 à 1839 sous le titre Voyage pittoresque et historique au Brésil. Jean-
Baptiste Debret part au Brésil en 1816 avec d’autres artistes français dans le cadre de la mission 
artistique française, encouragée et organisée par le régent du royaume de Portugal et futur roi João 
VI, pour aider à la création d’une Académie des Beaux-Arts au Brésil. Bien qu’une partie de sa 
carrière se déroule au XIXe siècle, Jean-Baptiste Debret est véritablement un homme des Lumières. 
Né en 1768 et cousin éloigné du peintre Jacques-Louis David, il a une vision politique et 
émancipatrice du Brésil, proche des idéaux révolutionnaires de 1789 qu’il a partagés en tant que 
jacobin. Le fait qu’une partie de son oeuvre graphique soit centrée sur les représentations de 
l’esclavage au Brésil en est un signe. Sa position de peintre officiel de la monarchie portugaise en exil 
puis de la cour impériale, ainsi que son rôle de maître de cérémonie des fêtes impériales, rendent sa 
démarche d’autant plus intéressante qu’elle est ambiguë. Il s’agira d’étudier : 

- la vision politique du Brésil que J.B. Debret tente de transmettre aux lecteurs français dans le 
Voyage pittoresque et historique au Brésil et son rôle de « passeur » culturel entre le Brésil et la 
France ; 

- le regard anthropologique et la prise en compte de l’hétérogénéité d’une nation composée 
d’Européens, d’Amérindiens que Debret appelle « la caste sauvage », et d’Africains réduits en 
esclavage ; 

- la tentation du modèle encyclopédique ; 

- le processus de construction identitaire de la nouvelle nation brésilienne, tel qu’il apparaît dans 
cette œuvre. 

Lourenço Fernandes Neto e Silva 
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Notas sobre a relação entre Condillac e Leibniz 

Dos manuais sabemos abundantemente a respeito da influência de Locke sobre Condillac. Embora 
menos discutida tradicionalmente, chamou-se atenção nas últimas décadas a outro grande filósofo 
do XVII a exercer uma influência considerável sobre o pensamento do abade: Leibniz. A 
relativamente recente descoberta da dissertação anônima de Condillac intitulada As Mônadas 
(publicada novamente em 1980 por L. Bongie), e submetida à academia de Berlim um ano após a 
publicação do Ensaio (1747), mudou o quadro em que se compreendem as reflexões deste filósofo. 
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Tradicionalmente considerado um destruidor de sistemas metafísicos, é notável que Condillac tenha 
considerado numerosos aspectos do sistema leibniziano como dignos de interesse, ao ponto de 
importá-los, com modificações, para suas próprias concepções. Este trabalho pretende esclarecer 
alguns aspectos dessa relação: o contato de Condillac com a filosofia de Leibniz, bem como de seu 
mais célebre intérprete à época, Wolff, no ambiente da Academia de Berlim; as semelhanças entre o 
sistema das mônadas leibniziano e a semiótica condillaquiana; bem como algumas diferenças capitais 
entre ambos. Condillac refutara pretensamente, em seu Tratado dos Sistemas, o pensamento do 
filósofo alemão; e entretanto mantivera-se fiel às teses de sua dissertação anônima, texto em que 
defendia uma nova versão de sistema monádico: trechos desta obra continuarão sendo mobilizados 
em outras posteriores, reaparecendo em vários textos, dos Tratados das Sensações e dos Animais até 
a Arte de Pensar. Esta última, particularmente, remanejará trechos do Ensaio e d’As Mônadas a fim 
de conciliá-los, finalmente, no quadro da última filosofia de Condillac. Apresentaremos, assim, os 
problemas em torno da retenção de princípios centrais do mais robusto sistema metafísico do XVII 
num segundo sistema também influente, mais sóbrio e especificamente epistêmico, produzido 
durante o século das Luzes. 

Lucas Mello Carvalho Ribeiro 
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Estado, território, direito de guerra: Carl Schmitt leitor de Rousseau 

Trata-se de analisar a apropriação feita por Carl Schmitt, em O nomos da Terra, do conceito de 
guerra elaborado por Jean-Jacques Rousseau no Contrato social. Pretende-se explicitar os motivos 
que levam o jurista alemão a colocá-lo como marco fundamental de uma profunda reestruturação do 
jus gentium – e, mais especificamente, do jus belli –, caracterizada por uma mudança decisiva nos 
critérios de legitimação do conflito bélico. Curiosamente, C. Schmitt, a um só tempo, exalta a 
definição rousseauniana e deplora a argumentação que, segundo ele, a sustentaria, declarando que a 
noção de guerra como uma relação exclusivamente interestatal – enunciada por Rousseau – 
encontraria melhores fundamentos em outros pensadores modernos. Faz-se imperativo confrontar a 
letra do Contrato social com a leitura schmittiana, uma vez que, no nosso entendimento, Schmitt 
imputa ao genebrino uma argumentação ausente de seu texto, examinando de maneira equivocada 
a démarche que leva à formulação da guerra como relação de Estado a Estado. Por fim, tenciona-se 
mostrar que a interpretação de Schmitt estaria contaminada por uma concepção de soberania 
estatal estranha ao pensamento de Rousseau. Enquanto para o autor d’O nomos da Terra a forma 
Estado implica necessariamente a territorialização da soberania – ou seja, é a delimitação de um 
espaço sobre o qual se exerce um domínio soberano que, em última instância, faz o Estado –; o 
conceito rousseauniano – ainda que abarque elementos concernentes à espacialização e à partilha 
territorial – tem como dado primordial e fundante a identificação de uma vontade geral, que irá 
servir de parâmetro para a atividade legislativa, esta, sim, prerrogativa basilar da soberania estatal. 

Lucas Samuel Quadros 
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Boticários, receituários e remédios em Mariana colonial: um estudo de caso a partir das ações 
cíveis 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o mercado de atuação e o perfil social dos 
praticantes de cura do Termo de Mariana no século XVIII. O período privilegiado se mostra 
importante à compreensão das empreitadas regulamentação e padronização da medicina aos 
moldes do Iluminismo nas vastidões Império Português. Para tanto, como estudo de caso parcial, 
examina-se as trajetórias profissionais dos boticários Paulo Rodrigues Ferreira e Antônio Borges 
Rodrigues. Apurou-se nos catálogos de ações cíveis dos cartórios de 1º e 2º ofício da Casa 
Setecentista de Mariana 792 processos em que praticantes de cura eram autores, sendo Paulo 
Rodrigues Ferreira e Antônio Borges Rodrigues, os dois maiores cobradores, respectivamente, entre 
os 99 nomes encontrados. Os dois boticários, que atuaram nas últimas décadas do século XVIII no 
Termo de Mariana, são, somados, autores de 96 ações cíveis. Em sua maioria, as cobranças são 
provenientes de prescrições médicas e vendas de remédios de botica feitas na forma de pagamento 
a prazo, empréstimos e créditos adquiridos. Nos bilhetes, traslados de querelas e petições têm-se 
densos detalhes dos preços e quantidade de consultas realizadas, remédios empregados no 
tratamento, assim como o tempo de duração do processo até o pagamento da dívida. Dentre os 
volumosos processos, destaca-se o uso dos bilhetes, prática corriqueira entre os que vendiam a 
prazo em Mariana setecentista. Trata-se de recibos, pedidos, recados e, dentro do interesse desta 
pesquisa, receituários medicinais. Os pequenos papéis comprovavam, mediante assinatura da parte 
interessada, que as drogas eram mandadas e recebidas a contento. Eram especificados os fármacos, 
as quantidades, posologias, preços e os terapeutas responsáveis pelas prescrições, que nem sempre 
eram os autores das ações de cobrança. É possível ter, através dos processos e, sobretudo, dos 
bilhetes, noção da circularidade relacional que envolvia diversos sujeitos no momento da doença e 
da cura. Na perspectiva de mercado, têm-se os pedidos em primeira pessoa, as assinaturas, os 
preços e as proposições de formas de pagamento entre os envolvidos. Na perspectiva da medicina, 
apresentam-se as substâncias, aplicações, formas de preparo e posologias. Desta forma, pretende-se, 
por esta amostragem, explorar as potencialidades de uso das ações cíveis nas pesquisas de história 
social e econômica da medicina no período privilegiado pelo estudo. Visa-se compreender a 
estrutura organizacional de atuação dos praticantes de cura em Mariana no que diz respeito à 
inserção dos indivíduos no mercado regulamentado de cura, assim como o cotidiano profissional dos 
sujeitos envolvidos. 

Luciano da Silva Façanha 
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A fratura da estética classicista a partir do pré-romantismo de Rousseau 

Embora a constatação evidente no século XVIII seja o Iluminismo, movimento que deve ser 
compreendidocomo um esforço de assimilação da cultura européia. Contudo, há, em seu desacordo, 
o Sturm und Drang, um Pré-Romantismo rebelado contra o classicismo francês e desperto aos 
valores germânios do Romantismo. Mas antes mesmo de compreender o Romantismo propriamente 
dito, o conjunto dos sintomas e ataques do anti-classicismo em pleno século XVIII é o Pré-
Romantismo, sua discussão deve preceder a qualquer tentativa de compreender o Romantismo, pois 
na estética pré-romântica, todas as suas tendências reúnem-se na eloquência torrencial do seu 
precursor: o entusiasmo, o amor à natureza, a melancolia, o sentimentalismo e a mística 
democrática de Jean-Jacques Rousseau. 
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A imaginação na Carta sobre os cegos 

Famosa por ter rendido a Diderot um período na prisão, a “Carta sobre os cegos” pode nos suscitar a 
seguinte pergunta: como a ausência de um sentido, como a visão, não acarreta a perda de 
comunicação entre os homens? A presente comunicação busca entender essa questão a partir do 
papel que a imaginação e o bom senso desempenham na referida obra. 

Luiz Felipe Netto de Andrade e Silva Sahd 
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Rousseau e o órgão detentor do poder executivo 

Um “corpo intermediário estabelecido entre os súditos e o soberano”, ao qual é confiada a 
administração das leis e a conservação da liberdade “tanto civil quanto política”, o governo não é 
instituído por um contrato, como o soberano, mas mediante um “ato complexo”, que consiste em 
uma lei e na sua execução. É necessário que o governo tenha força suficiente para se impor aos 
membros da sociedade política como “súditos”, mas é também indispensável que essa força não 
exceda os limites necessários para manter a subordinação do governo (poder executivo) ao soberano 
(poder executivo). No que consiste este “ato complexo” e quais as suas condições de realização? 
Num primeiro momento, a resposta a estas perguntas exigirá o tratamento das formas de governo, 
distintas segundo o número de pessoas que compõem o executivo. Depois, a tendência dos 
governos, mesmo os mais bens constituídos, a de usurpar os direitos da soberania e de substituí-la. 
Por último, a solução proposta por Rousseau no Contrato Social para tentar evitar ou retardar 
simultaneamente a degeneração do governo e a destruição do corpo político: instituir assembleias 
em datas fixas, em que a assembleia soberana deve ter a faculdade de decidir se mantém ou não a 
forma de governo existente, e se deve mudar os seus membros.  

Luiz Henrique Alves de Souza Monzani 

Doutorando em Filosofia na UFSCar 

luizhmonzani@gmail.com 

Notas sobre o desenvolvimento das paixões e do sentimento no Emílio 

Tentar delimitar um conceito em um filósofo é tarefa quase sempre complexa, tarefa mais árdua 
quando nos lembramos da nota presente no Emílio de Rousseau onde é dito que as palavras são 
usadas em múltiplas acepções. Nosso objetivo para o presente trabalho é explorar um conceito 
nessa mesma obra, mais especificamente o conceito de sentimento. Esse conceito possui, ao menos, 
quatro acepções diversas ao longo da obra de Rousseau. Pretendemos analisar se não é possível 
afunilar essa diversidade e encontrar, talvez, um fio condutor que ajude a compreender melhor o 
pensamento de Rousseau. 
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Razão, imaginação e a escrita pré-romântica de Rousseau no século XVIII 

O século XVIII, ou Século das Luzes, foi um período que prenunciou uma nova era representada pela 
razão, o forte alicerce que guiou descobertas em vários campos do saber. O período da Ilustração 
tornou conhecidos nomes de grandes pensadores como D'Alambert, Diderot e Rousseau, que 
enriqueceram a história ocidental através de herança intelectual distribuída pelos trinta e cinco 
volumes da Enciclopedie. Mas é nas obras individuais desses pensadores que se tem ideia, com 
profundidade, do cerne de suas máximas. Este trabalho pretende, especificamente, analisar a forma 
com que o filósofo Jean-Jacques Rousseau tratou da temática da imaginação num período em que 
era a razão quem ditava as regras. Neste norte, faz-se necessário destacar as características do breve 
momento histórico que se faz presente na escrita do genebrino, a saber, o Pré-Romantismo. Para 
tanto, busca-se refletir sobre a forma paradoxal com que o filósofo tratou dos romances, pois aquele 
que ficou conhecido como o "inimigo dos romances" escreveu o polêmico livro Julia ou A Nova 
Heloísa, cuja relevância se mantém intacta na atualidade, possibilitando estudos em prol da 
compreensão da estética pré-romântica da escrita do autor.  
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A crítica de Rousseau à concepção de propriedade em Locke 

Para Rousseau, a origem da propriedade não fora fruto do trabalho, como disse Locke, mas 
usurpação de quem se apossou da terra, tendo diante de si a inocência de muitos. E, se adquirida 
pela usurpação, não deu início ao convívio social entre os homens, mas à passagem do estado de 
natureza para o estado civil, ela se firma como impostura de quem fez dela não um bem, usufruto do 
seu trabalho, mas fonte de riqueza, ficando, de um lado, o proprietário, do outro, os trabalhadores, 
gerando a desigualdade social configurada pela relação entre ricos e pobres. Assim, a terra e tudo 
que se produz nela não são bens adquiridos pelo trabalho do corpo ou a obra das mãos de quem se 
diz proprietário, porque não se tratou de se pôr conforme a determinação da natureza; tratou-se, 
sim, de se impor nessa condição, depois de tomar para si o que pertencia a todos, bem como o que 
passou a ser, a partir da primeira usurpação, o que deveria ser próprio dos que produziram com o 
trabalho de seu corpo, obra de suas mãos. Contrariando o que está exposto no Segundo tratado 
sobre o governo, diz Rousseau no Discurso sobre a desigualdade que a terra, e quase tudo produzido 
nela, passou a ser propriedade de alguém que se valeu do falso direito de se apossar do que não lhe 
pertencia, contrapondo-se ao direito natural. Não se admite, pois, a comparação feita por Locke 
entre a colheita dos frutos das árvores e a posse da porção de terra por parte de alguém que disse 
ser sua, fazendo muitos ingênuos acreditarem; da mesma forma que não se pode comparar essa 
mesma colheita de frutos com a posse da maior parte da produção daqueles que trabalham na terra 
usurpada por esse alguém. Nesses termos, não se pode confundir a cabana, feita como abrigo e se 
firmando como um bem, com a propriedade como fonte de riqueza produzida pelas mãos de muitos 
trabalhadores, na condição de assalariados ou de escravos. Considerando ainda que, segundo 
Rousseau, o surgimento da sociedade civil, e não a convivência social entre os homens, começou 
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com o estabelecimento da propriedade depois de muitos progressos e de muitas luzes, certifica-se 
de que não seria necessária a propriedade como fonte de lucro e causa de crimes e da miséria, pois a 
terra e tudo produzido nela pertenceriam a todos como era antes de um impostor dizer que aquilo 
era seu. Continuado como era antes, não haveria necessidade de um magistrado e de um Estado 
para darem garantia do direito de propriedade, que fora imposto como uma convenção e não como 
fato, negando-se assim o que foi dito por Locke. 
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A razão e a consciência moral como princípios do conhecimento no pensamento de Rousseau  

A discussão acerca da relação entre a razão e a consciência moral no pensamento rousseauniano 
anima os longos debates entre os estudiosos de Rousseau. A influência religiosa que reivindica a 
primazia da consciência moral sobre a razão, a que Jean-Jacques esteve exposto no decorrer de sua 
vida, foi amplamente estudada por Pierre-Maurice Masson em La religion de J.-J. Rousseau: la 
formation religieuse de Rousseau. Sob outro aspecto, autores como Georges Beaulavon, Émile 
Bréhier, mas, especialmente, Robert Derathé em Le rationalisme de Jean-Jacques Rousseau 
compreenderam a obra do genebrino sob o prisma do racionalismo de Descartes e Malebranche.  O 
objetivo desta pesquisa, além de trazer à tona a discussão sobre estes estudos, é mostrar que a razão 
e a consciência moral coexistem e interdependem no interior do pensamento de Rousseau. 
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Algumas reflexões sobre a Apologie de l’ennui do Barão de Holbach 

Em um pequeno escrito intitulado Apologie de l’ennui et des ennuyeux, Holbach, sob uma apologia, 
repudia a figura do ennuyeux. O retrato dos costumes traçado pelo Barão é acompanhado de uma 
crítica filosófica que remonta às causas originais tanto da propagação como da universalidade do 
tédio. Tal reflexão o Barão já empreendera em La Moral Universelle, o que permite fazer uma leitura 
da Apologie como uma crítica invertida, por meio de uma condenação contundente do tédio, este 
entendido como uma permanente insatisfação da natureza humana. Nesse sentido, em uma 
perspectiva que acentua seus traços sensualistas, o tédio aparece como um excesso, como uma 
estagnação mortal sob a qual o homem enlanguesce e, principalmente, como a característica 
daqueles que morrem sem ter verdadeiramente desfrutado de nada. 
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Sociabilidade, sentimento e formação: sobre as mulheres em Hume e em Jane Austen 

Hume é usualmente visto como um autor que teria dedicado às mulheres um tratamento, por assim 
dizer, muito mais avançado do que se vê em outros autores do período. Como se sabe, ele é o autor 
de textos que permitem afirmar que, caso fizessem as leituras apropriadas, elas certamente teriam, 
por exemplo, vantagem sobre os homens no que diz respeito à filosofia e às letras, por conta do 
modo como se constituiria sua sensibilidade. Essas considerações contrastam, porém, com 
momentos em que o autor parece sucumbir às tentações de seu tempo no sentido de atribuir às 
mulheres uma natureza não apenas distinta da dos homens, mas também inferior.  

Pretendemos, ao longo de nossa exposição, desenvolver, primeiramente, o modo como Hume lida 
com esse tema. Posteriormente, tentaremos mostrar, a partir de considerações sobre a obra de Jane 
Austen, que os limites enfrentados pelo filósofo ao se referir às mulheres talvez se devam não 
apenas à influência direta de posições pessoais ou de época sobre papéis de gênero, mas também ao 
impacto que essas posições tiveram sobre os tipos de escrita que se aceitava na Grã-Bretanha do 
período. A comparação entre Hume e Austen permitirá defender que o desenvolvimento do gênero 
romance foi crucial para superar limitações que a escrita filosófica do XVIII britânico teria no que diz 
respeito a tratar das mulheres. 
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Entre dois mundos: um exame da recepção de ideias da Revolução Francesa em Raízes do Brasil 

Não resta dúvida de que os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade estiveram muito 
presentes na história de várias nações ibero-americanas. No caso brasileiro, no entanto, é evidente o 
quanto o Estado guiado por esses nobres ideais tem engendrado frequentemente o seu oposto. A 
falta de certos serviços essenciais, como saúde e educação; as condições precárias de vida, onde não 
há de fato um direito à habitação ou à moradia; a insegurança constante nas grandes cidades e a 
frequente violação de direitos humanos por parte do Estado mostra com clareza que apesar da 
legislação que tudo prevê e tudo protege, o respeito a certas garantias individuais está longe de ser 
uma realidade. Nesse contexto, a intenção é analisar algumas noções tidas como um legado das 
Luzes, sobretudo a liberdade e igualdade, sob a perspectiva de um pensador que procurou fornecer 
uma interpretação original para alguns problemas brasileiros: Sérgio Buarque de Holanda. Afirma ele, 
no seminal Raízes do Brasil, que “as ideias da Revolução Francesa encontram apoio em uma atitude 
que não é estranha ao temperamento nacional”. Segundo este autor, também adveio da Revolução 
em França a crença segundo a qual a “sabedoria e sobretudo da coerência das leis depende 
diretamente a perfeição dos povos e dos governos”. Sabendo da importância de tais princípios no 
Brasil, a proposta é compreender como Sérgio Buarque de Holanda utiliza certos conceitos 
emblemáticos da filosofia das Luzes e qual papel desempenharam, em sua percepção, na formação 
política brasileira. 
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A influência das Luzes em O Uruguai  

Para o Ocidente, as Luzes representam um conjunto de ideais identificadas pelas noções de 
tolerância, liberdade e igualdade. Mas, seria errôneo afirmar que havia ali uma unanimidade de 
pensamento na prática política dos diferentes países do continente europeu, principalmente 
naqueles que como o Brasil eram apenas uma colônia submetida a metrópole. A presença da 
escravidão e o tráfico a ela associado expunham a contradição desse perverso sistema contraditório. 
A partir da metade do século XVIII as rachaduras desse edifício já abalado, ficaram ainda mais 
expostas: já não era possível falar do lugar político de uma Razão que se queria universal. De um 
lado, as Luzes da metrópole, de outro, as sombras da colônia. A literatura da época nos dá disso 
excelentes exemplos, como O Uruguai de Basílio da Gama, ao mesmo tempo que nos mostra seu 
autor como um homem ilustrado – crítico e liberal de um lado, mas conservador e defensor do poder 
monárquico de outro. 

Maria de Lourdes Dionizio Santos 

Mestre em Estudos Literários 

Universidade Federal de Campina Grande 

lourdslourds@gmail.com 

O lirismo amoroso na obra Júlia ou a Nova Heloísa, de Jean-Jacques Rousseau 

Trata-se de uma leitura sobre o lirismo amoroso presente na obra Júlia ou a Nova Heloísa, de Jean-
Jacques Rousseau, a partir da qual abordaremos a narrativa poética como teoria que funda o 
sentimento do sujeito lírico, encontrado em epístolas trocadas entre os jovens Júlia e Saint-Preux, 
protagonistas do romance. Partimos do pressuposto de que o sofrimento que acomete o jovem 
professor, ao se apaixonar pela sua aluna, o deixa angustiado e dividido entre a razão e a emoção, 
mediante as circunstâncias e conveniências sociais. Nessa perspectiva, faremos uma relação entre 
este romance de Rousseau e narrativa poética, por reconhecermos nesta o lugar da expressão lírica 
dos personagens, levando em conta que o tempo e o espaço para falar de si constitui-se numa busca 
de realização do seu desejo íntimo. Essa interiorização dos sentimentos subjetivos desses indivíduos 
dicotomizados em sua razão-consciência representam uma marca expressiva das obras literárias 
desse autor, fundador do pensamento que norteou os princípios do Romantismo desde os seus 
primórdios. Dessa forma, intentamos com este trabalho, contribuir com a discussão e a disseminação 
das ideias desse pensador francês. 

Maria do Socorro Gonçalves da Costa 

Mestra em Cultura e Sociedade 

Professora na Universidade Federal do Maranhão – UFMA 

maria.costah@hotmail.com 

A importância das Luzes na filosofia do século XVIII 

O presente trabalho terá por objetivo analisar e discutir a importância das Luzes na filosofia, no 
século das Lumières e sua dinâmica no seio do pensamento filosófico, no momento em que a cultura 
produzida pelo homem, ou seja, o saber passa por re-descobertas, questionamentos e análises 
diferenciadas. Autores como Paul Hazard, Alain Grosrichard e Ernst Cassirer analisam e apontam 
como este fenômeno – As Luzes – tornou-se significativo e apresentou nuances que nos permitem 
compreender os novos percursos que o conhecimento filosófico e outros ramos do saber irão tomar. 
As Luzes na filosofia têm uma simbologia diferente da que possui na Física, por exemplo. Na Física, 
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explica como se processa a propagação da luz. Na Filosofia, a luz é compreendida como razão, logos, 
iluminação, entre outros. Em Platão, há a luz do sol que ilumina a terra e nos permite ver o mundo 
sensível; similar ao sol é a ideia do Bem, que ilumina a alma para a apreensão das ideias perfeitas e 
imutáveis. Mas, será no Iluminismo que a acepção de “luz” assume novas proporções as quais podem 
ser constatadas na própria Filosofia, na Literatura, nas Ciências e nas Artes. 

Maria Valderez de Colletes Negreiros 

Doutora em Filosofia 

UNESP 

mvcn@fclar.unesp.br 

O Século das Luzes nas confrontações contemporâneas: reler Montesquieu na era imagética 

O “fim de uma era”? Uma pergunta emblemática para se pensar se a era imagética representa na 
perspectiva filosófica contemporânea uma interrogação que se define análoga ao um novo tempo. A 
era que se finda seria, talvez, a do Século das Luzes que não mais proporcionaria reflexões 
importantes ou fundamentais em relação a diversos temas dentre eles tecnociência, imagem virtual, 
a velocidade que se apresentam como novas configurações do mundo e distantes das Luzes. A era 
imagética é marcada de transformações constantes em um mundo em que a experiência do 
pensamento silencia-se. Nosso estudo se propõe a analisar a relevância do Século das Luzes por 
retratar uma época que, na perspectiva filosófica moderna, traduz a Filosofia em uma prática por 
meio de experiências de pensamento. Ilustrado, esse Século criou ou inventou sua própria imagem 
que é significativa por suas diferenças e rupturas, por seus contrastes e suas representações que nos 
permitem redesenhar na contemporaneidade novas indagações. Se refletirmos esse tempo presente 
das Luzes como paradigma e criação de ideias e de imagens, um diálogo pode existir subjacente 
entre as obras que expressam novas formas de pensamento e as expressões literárias e estéticas da 
linguagem que revelam a dinâmica das Luzes. A era imagética caracteriza-se pelo esquecimento do 
ardil do pensamento como atitude filosófica, ocasionando uma espécie de metamorfose construída 
pela tecnologia. Nossa argumentação procura examinar a maneira dessa atitude do pensar filosófico 
a partir dos escritos dos filósofos. Esses escritos traduzem tanto as formas de combates que se 
materializam nas obras quanto nos diálogos existentes entre os filósofos que nos revelam formas de 
expressões de filosofia e literatura. O esquecimento das ideias, do vazio pensamento na era 
imagética nos faz caminharmos à deriva pelo fato de desvincular as questões e as problemáticas 
referentes ao fundamento e à experiência do próprio pensamento filosófico tal qual o Século das 
Luzes nos legou. As confrontações de um novo tempo não será permanecer nesse esquecimento, 
mas assemelham-se as formas de pensar e de refletir que visualizem as imagens escritas, 
metafóricas, filosóficas, literárias e poéticas na contemporaneidade. Reler na era imagética uma 
atitude filosófica será desvendar novas indagações para o pensamento, para nos mostrar o seu lugar 
como experiência imanente e não virtual na criação das ideias e das imagens. Neste estudo 
refletimos Montesquieu e suas obras literárias como instrumento de ação na sua dimensão do 
diálogo das Cartas Persas ao Le Temple Gnide que coloca em evidencia as fontes de discussão, do 
debate de ideias. Montesquieu escreve ficção para nos mostrar um modo peculiar de pensamento 
que se exercita pela experimentação que é a liberdade de abordar vários assuntos, examinar 
diretamente as questões as mais árduas de maneira a formular suas criticas de modo irônico e 
divertido. 

Mariana França Soutto Mayor 

Mestra em Artes Cênicas (ECA/USP) 
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Doutoranda em Teoria e Prática do Teatro pelo Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas da 
ECA/USP 

marianasoutto@gmail.com 

Notas sobre a construção da Casa de Ópera de Vila Rica (1769-1770) 

Em 1770 as portas da segunda Casa da Ópera de Vila Rica se abriram para o público com a 
representação da ópera “São Bernardo”, de Claudio Manuel da Costa. O momento devia ser de 
grande expectativa especialmente para a elite local, pois há de cerca de um ano o contratador João 
de Sousa Lisboa estava finalizando a construção do prédio teatral com o provável apoio político e 
artístico do governador da capitania, o Conde de Valadares e do próprio advogado e poeta Claudio 
Manuel da Costa. Hoje considerada a Casa da Ópera mais antiga da América Latina, o edifício 
significou um processo de mudança nas formas teatrais da cidade. Até então, as práticas teatrais 
representadas em Vila Rica estavam relacionadas às festividades religiosas e cívicas, que tomavam as 
ruas da cidade com apresentações de cavalhadas, danças, touradas, espetáculos teatrais, cortejos e 
procissões. Baseada no modelo de teatro público português e italiano, a Casa da Ópera de Vila Rica 
estruturou em torno de si um pequeno mercado teatral na cidade, envolvendo a contratação de 
companhias de atores, músicos e orquestras profissionais, escolha de repertório, manutenção do 
prédio e circulação de público. O trabalho a ser apresentado investiga os pressupostos para a 
construção e inauguração da Casa da Ópera de Vila Rica a partir do estudo das relações entre o 
contratador João de Sousa Lisboa, o Conde de Valadares e Cládio Manuel da Costa. 

Mariana Moreira da Silva 

Estudante de Mestrado do Programa de Pós- Graduação em Filosofia da Universidade Federal da 
Bahia (PPGF-UFBA) 

marifilosofia@gmail.com 

Condição humana e animal: semelhanças e diferenças segundo Condillac 

No Tratado dos Animais, obra que se contrapõe à posição de Descartes e de Buffon no que tange à 
questão da sensibilidade dos animais, Condillac considera que estes, assim como os seres humanos, 
são providos de corpo e alma. Para o filósofo, essas duas substâncias são os elementos necessários 
para a sensibilidade, uma vez que tanto o homem quanto os animais se constituem cognitivamente e 
orientam seu comportamento pelas sensações de prazer e dor. Esta consideração sugere uma 
aproximação entre as condições humana e animal, tendo em vista a capacidade de sentir e tudo o 
que dessa provém. No entanto, embora homem e animal compartilhem do pressuposto da sensação, 
a concepção de Condillac no que diz respeito à continuidade ou ruptura entre ambas as condições 
não fica claramente definida. No decorrer do texto, o filósofo nos apresenta capacidades e 
conhecimentos que os animais, limitados ao âmbito das suas necessidades-satisfações básicas, não 
são capazes de adquirir. Como por exemplo, a capacidade deliberativa, a linguagem articulada, os 
conhecimentos de Deus e dos princípios da moral, o que introduziria um afastamento radical dos 
homens em relação àqueles. Assim, Condillac, que aparentemente argumenta em prol de uma 
posição continuísta, a partir da qual homem e animal diferem apenas gradualmente, mas 
compartilham da mesma condição, declara uma distância infinita entre eles. Trata-se de saber, 
portanto, qual a posição condillaciana no que diz respeito ao caráter da diferença entre as condições 
humana e animal. Numa palavra, analisaremos os diversos argumentos do filósofo a favor da posição 
continuísta e a favor daquela que indica ruptura na tentativa de esclarecer a sua posição. 

Mario Spezzapria 

Laurea in Filosofia, Università di Padova 
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Doutor em Filosofia na USP 

mariospezzapria@yahoo.it 

A articulação de razão e experiência nas Institutions physiques de Emilie du Châtelet 

Na metade do século dezoito, nos ambientes intelectuais de Berlim, fortemente inspirados pelo 
pensamento wolffiano, se refletia com atenção sobre as possibilidades de reforma da metafisica 
sistemática, com inclusão de alguns aspectos das teoria e práxis da física newtoniana e da 
astronomia kepleriana. A física e a astronomia fascinavam pela demonstrada capacidade de acrescer 
o nosso conhecimento (otimismo para o luminoso progresso do homem), contrariamente a uma 
certa “esterilidade” da filosofia metafísica tradicional. Os grandes sucessos da física (em particular, a 
descoberta das leis naturais universais) “constringem” os intelectuais a se interrogar sobre a 
“fertilidade” das teorias newtonianas.  

A inclusão de algumas instâncias newtonianas já era presente na própria filosofia wolffiana (na 
Deutsche Metaphysik de 1720, e na Einleitende Abhandlung über Philosophie im allgemeinen de 
1728), em particular na psicologia empírica – onde se propõe a aplicação metódica do connubium 
rationis et experientiae –, cujos projetos de desenvolvimentos são definidos posteriormente com a 
expressão de “física da alma” (Sulzer, Herder). Em suma, a leitura das obras de Wolff e dos wolffianos 
monstra uma certa dificuldade em encaixar os argumentos desenvolvidos nestas obras nas 
tradicionais divisões historiográficas racionalistas/empiristas e leibnizianos/newtonianos. 

Emilie du Châtelet (1709-1749) foi uma grande difusora da filosofia wolffiana, e ao mesmo tempo 
uma profunda conhecedora e defensora do pensamento newtoniano. Suas obras tinham um grande 
sucesso e uma difusão para além da França; com efeito, a língua francês era normalmente utilizada 
nos ambientes de corte e acadêmicos de Berlim. A introdução, a primeira parte das Institutions 
physiques (1741), e as notas da introdução à segunda edição (1742) são impregnadas deste espirito 
“ecumênico” (que não se reduz a ser um simples ecletismo) de razoável “cooperação” entre 
instancias racionais (a validade do uso do princípio hipotético; a defesa do princípio de razão 
suficiente leibniziano) e experienciais (fundamento de qualquer conhecimento científico). Du 
Chatelet é explicitamente crítica com os partidarismos, e não vê nenhum problema em raciocinar 
sobre os conceitos fundamentais da física (newtoniana) e da metafisica (leibniziana e wolffiana). 

Marisa Vento 

Doutora em Filosofia pela UNICAMP 

Professora do Instituto Federal de Goiás 

ventomarisa@hotmail.com 

Ética e economia: contribuições de Jean-Jacques Rousseau 

Pretende-se a partir do estudo de Céline Spector sobre o modelo de Clarens na Nouvelle Héloïse, que 
traz elementos esclarecedores sobre a fonte das motivações econômicas apresentada por Jean-
Jacques Rousseau na sociedade ficcional de Clarens, evidenciar a existência de princípios racionais de 
um “calculo” não redutível à perspectiva egoísta e devastadora do lucro a qualquer custo. Ao 
contrabalançar na comunidade de Clarens os princípios da economia com valores éticos como 
lealdade, zelo e confiança, Rousseau anuncia a possibilidade da aliança entre “equidade e eficiência, 
justiça e prudência” (SPECTOR, 2007). Nossa contribuição é no sentido de chamar atenção para o 
fato de que essa aliança é factível segundo a compreensão do que a antropologia rousseauniana 
destaca como um tipo de interesse derivado do amor de si, que tem por objeto o próprio bem-estar. 
Esse bem-estar, contudo, não é opositivo. Ao contrário, pode ser estendido ao outro a partir do si 
mesmo, ou seja, um interesse que não se reduz ao interesse calculado do egoísmo intrínseco ao 
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amor próprio corrompido, que leva à concorrência nefasta e à exploração do outro, tampouco do 
altruísmo que anula o eu em favor do outro. Pensar, portanto, uma ética rousseauniana que desliza 
para as relações econômicas, é pensar na consistência dos princípios estabelecidos pelo filósofo 
como elementos constituintes da natureza do homem e que potencializam a capacidade humana de 
reciprocidade e cooperação e tende a superar a dicotomia explorador/explorado, tão peculiar à 
lógica econômica.   

Marlene de Souza Dozol 

Doutorado em História e Filosofia da Educação (FEUSP); Pós-Doutorado em Filosofia (FFLCH/USP) 

Professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

lena.dozol@uol.com.br 

Pelos olhos de Rousseau 

A intenção deste trabalho é a de investigar o papel que os olhos cumprem na “estranha indústria” 
que movimenta a escrita de Rousseau em certas passagens do seu romance Júlia ou A Nova Heloísa 
(1761). Trata-se, pois, de acrescentar ao seu conhecido paradigma musical de escrita, um outro 
paradigma, agora de ordem visual que, também contando com o pensamento e mediante a arte de 
composição, fabrica cenas, coleciona estampas, “desenha ou pinta com palavras” com o fim secreto 
de fabricar ou reconstituir sentimentos ou emoções para, desse modo, tocar e operar tranformações 
na alma do leitor. Tal acréscimo, justamente por essa condição, não tem aqui um valor isolado ou a 
pretensão de esgotar-se em si mesmo, uma vez que só encontra um sentido se pensarmos, de 
acordo com Jean-Louis Lecercle, que a escrita de Rousseau somente se tece, e sua leitura somente 
causa seus efeitos, porque coloca ao escritor e ao leitor a exigência de “(...) uma harmonia de 
sensações que solicitam vários sentidos ao mesmo tempo (...)” ou, de outra maneira, de uma espécie 
de “artesania” capaz de, ainda segundo Lecercle, reunir as sensações em feixes harmoniosos porque 
não é o estado bruto que lhe interessa e sim a pessoa inteira, o que inclui suas lembranças e 
experiências. Fruto e, ao mesmo tempo, semente dessa investigação está a tese que proponho 
relativa à existência de uma “poética da superfície” em Rousseau. Se esse gênero de poética 
apresenta ao intérprete certas dificuldades para ser encontrada nos moldes que o teórico-artista 
propõe para as relações e as mais diversas modalidades de práticas humanas, vamos encontrá-lo em 
muitas de suas descrições, a interpelar e se deixar fabricar por aquele que a sente e a pensa. 

Martha Costa 

Mestra e doutoranda em Filosofia (FFLCH-USP) 

martha.philo@gmail.com 

Os paradoxos da democracia: contribuições de Tocqueville para o pensamento político de Claude 
Lefort 

Com base no livro Essais sur le politique: XIXe – XXe siècles, a comunicação visa expor alguns aspectos 
da experiência de leitura que Lefort empreendeu das principais obras de Tocqueville (em especial, De 
la démocratie en Amérique e L’Ancien Régime et la Révolution), ressaltando de que maneira a 
frequentação dessas obras colaborou, de maneira decisiva, para que Lefort aperfeiçoasse sua 
concepção de democracia enquanto forma de sociedade, cujos traços singulares se apreendem a 
partir de um procedimento comparativo com outras formações sociais, e que carrega, virtualmente, 
a possibilidade da interversão num regime de dominação sem precedentes. A interpretação da obra 
de Tocqueville fornece a Lefort a oportunidade de repensar o campo de transformações e sentidos 
que estão na base da Revolução Francesa (desincorporação do poder e do social, advento de uma 
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nova definição de soberania) e esclarecer o vínculo desse acontecimento àquilo que Lefort designará 
por revolução democrática. Além disso, é notável que a interpretação que dedicou às suas obras 
tenha aguçado em Lefort a sensibilidade em relação aos paradoxos da nascente sociedade 
democrática que Tocqueville viu despontar na transição entre dois mundos. Paradoxos que se 
constituíram a partir da nova liberdade política e se mostram nos perigos de um poder anônimo da 
opinião e da lei, na degradação da liberdade em isolamento e passividade, e, sobretudo, na ascensão 
de um Estado impessoal e tutelar, encarregado de prover as necessidades dos indivíduos. Trata-se de 
indicar como Lefort lida com esse conjunto de problemas, de medir, enfim, os ensinamentos e as 
distâncias críticas que toma de Tocqueville, para que possamos apreender a dinâmica e os paradoxos 
da democracia moderna sob outra luz. 

Mauro Dela Bandera 

Mestre em Filosofia pela USP 

Doutorando em Filosofia (FFLCH/USP) 

maurodelabandera@yahoo.com.br 

Da regressão à progressão: a aplicação do método analítico condillaquiano nas reflexões 
antropológicas de Rousseau 

Pode-se observar, nos textos de Rousseau – particularmente no Segundo Discurso e no Emílio –, a 
presença de duas noções distintas de antropologia: a primeira, consagrada pelas palavras de 
Starobinski, é a “antropologia negativa”, enquanto que a segunda forma aquilo que se pode 
denominar – pelo menos provisoriamente – de antropologia positiva. Se a primeira procede 
metodologicamente uma tábula rasa dos conhecimentos e técnicas humanos, a segunda, por sua 
vez, define-se por uma metodologia contrária e reconstitui, ao longo das páginas do Discurso sobre a 
desigualdade, os diferentes processos de aquisição de técnicas e conhecimentos a partir de 
diferentes modelos de socialização entre os homens e seus respectivos sistemas culturais. A 
inteligibilidade da passagem da antropologia negativa à positiva, ou a solidariedade entre estas duas 
concepções antropológicas se dá, tal como sugerem alguns comentadores (Ehrard e Charrak), por 
meio da compreensão do método analítico de Condillac, já que tudo leva a crer que Rousseau tenha 
se apropriado desse método para confeccionar suas reflexões. De acordo com as ideias do abade, a 
análise se articula em dois movimentos: é preciso, primeiramente, remontar à origem de nossas 
ideias, a fim de apreender os elementos dos quais elas derivam, para, em seguida, apreender o 
processo de ligação que constitui os conhecimentos humanos, por meio de uma gradação dos mais 
simples aos mais complexos e mais abstratos. Trata-se, grosso modo, de um duplo movimento que 
alguns chamam de “progressivo e regressivo”. Examinar a proficuidade dessa hipótese de leitura (a 
relação entre as obras de Condillac e Rousseau) constitui, portanto, o objetivo principal proposto 
para esta comunicação. 

Michel Delon 

Doutor em Letras (Université Paris-Sorbonne) 

Professor emérito da Université Paris-Sorbonne 

Métiers à tisser entre métaphore et modèle. Diderot, Goethe, Freud, Henry James 

Je voudrais étudier les voyages d'une image, de Diderot aux années 1900 (Freud et les frères James), 
et suggérer la fécondité des Lumières portée par la réalité matérielle d'une machine. 
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Rousseau e a recepção contemporânea do conceito de opinião pública 

Ao se utilizar da Análise de Conteúdo em seus estudos, Gerber (1975) encontrou dezesseis usos de 
“opinião pública” na obra do genebrino Jean-Jacques Rousseau. Ganochaud (1978), afirma ter sido 
Rousseau quem apresenta pela primeira vez o termo “opinião pública” a fim de designar uma 
realidade coletiva, uma força social cuja importância não pode deixar de ser conhecida. Noëlle-
Neumann (1993), corrobora a ideia que Rousseau tenha sido o primeiro filósofo moderno a se utilizar 
do termo “opinião pública” com pretensões conceituais. Para Traquina (2012), com Rousseau o 
termo “opinião pública” ganha claramente um sentido político. No Brasil, Nascimento (1989), 
examina como o conceito de “opinião pública”, em Rousseau, foi transformado pelos revolucionários 
franceses do Círculo Social com o intuito de se pensar uma teoria da opinião pública. É com base 
nesta tradição hermenêutica que estruturaremos nossa comunicação, cujo objetivo é analisar como 
o conceito de opinião pública formulado por Jean-Jacques Rousseau foi recebido e interpretado por 
autores contemporâneos que atuam, sobretudo, nas áreas da Filosofia, da Sociologia, das Ciências 
Políticas e da Comunicação. 

Milton Meira do Nascimento 

Professor do Departamento de Filosofia da USP 

milton@usp.br 

Soberania popular e democracia 

A distinção entre soberania e governo em Rousseau tem desnorteado uma gama considerável de 
intérpretes a respeito da compreensão do conceito de democracia no autor do Contrato Social. Sua 
crítica à representação política incide indiretamente na crítica da democracia representativa. Será 
então que nosso autor teria sido um adepto da democracia direta? Certamente nem democracia 
direta nem democracia representativa estariam no seu horizonte. Mas isto não faz dele um inimigo 
da democracia. Ao contrário, ele não havia afirmado que este era o melhor de todos os regimes, o 
mais perfeito de todos, o regime dos deuses? Como podemos desenvolver esta discussão nada fácil 
de uma das questões mais fascinantes do pensamento político do autor dos Devaneios do 
caminhante solitário? 

Nadir Chagas Ribeiro dos Santos  

Mestranda 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

nadir.chagas@gmail.com 

A influência das “luzes” sobre a Princesa Isabel: uma perspectiva em relação à abolição 

Após o casamento da Princesa Isabel com o Conde d’Eu, o casal partiu para um período sabático na 
Europa. A Princesa retorna dessa temporada com ideias ainda mais liberais, que vão de encontro ao 
sistema escravagista vigente no Brasil. Isabel, por duas vezes, assumiu a Regência, enfrentando uma 
sociedade preconceituosa e patriarcal. José de Alencar, um de seus críticos, não escondia sua 
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resistência à presença da Princesa nos negócios de Estado. Para ele “a incapacidade política da 
mulher é um fato universal. Em alguns povos da remota antiguidade, nós encontramos a mulher 
exercendo funções públicas. Mas estes exemplos são devidos à superstição dos povos, que 
acreditavam ser a mulher inspirada por divindade. A civilização moderna, porém, acabou com essas 
anomalias” (Echeverria, 2014, p.87). Dentre os temas que estavam na pauta da Princesa, um era 
polêmico: a abolição da escravidão. Em sua visão, era necessário estimular a economia para o país 
prosperar e a abolição colocaria mais gente no mercado consumidor: “quanto maior o mercado 
consumidor, maior a produção, maiores as vendas, que gerariam assim empregos, que gerariam mais 
consumo e assim infinitamente, na lógica de uma sociedade capitalista liberal.” (Costa, 2016, p. 88). 
Ao abraçar a causa da abolição, a princesa experimentou o que o barão de Cotegipe profetizou: 
“Redimistes, sim Alteza, uma raça; mas perdestes vosso trono!”. (Echeverria, 2014, p.248) 

Orientadora: Prof. Dra. Lídice Meyer Pinto Ribeiro 

Natanailtom de Santana Morador 

Doutorando PPGFil-UFSCar 

natanmorador@gmail.com  

O “bom selvagem” em Rousseau e os “canibais” em Montaigne: aproximações e distanciamentos 

O contato dos europeus com os povos recém descobertos das américas foi não só um marco 
histórico, mas uma inflexão nos pensamentos filosófico e cristão da modernidade. A existência de 
seres humanos com culturas e valores distintos daqueles que comumente eram conhecidos 
colocaram os pensadores da modernidade diante de um problema filosófico: a alteridade. Como 
defender a existência de um Deus que tudo criou, mas que não existia no universo imaginário desses 
novos povos? Como sustentar uma organização sócio-política como a ideal se estes povos nada 
sabiam desses preceitos políticos, apesar de terem uma ética que regia suas relações? São 
questionamentos que Montaigne se faz, em seu ensaio “Dos canibais” (Livro I) e que, de certo modo, 
antecipam as reflexões que Rousseau faria séculos depois, com uma dosagem de acidez e de crítica 
mais refinada, aos costumes e à sociedade francesa no geral. Assim, o presente trabalho tenta 
entender, num primeiro momento, em que medida Montaigne reconhece esses novos povos como 
uma inflexão no pensamento europeu. E, num segundo desenvolvimento, tentar-se-á compreender a 
leitura que Rousseau faz de Montaigne e como essas inflexões filosóficas contribuem para a 
formulação do “bom selvagem” e, consequentemente, para a reflexão dos fundamentos que 
constituem a sociedade europeia. Em síntese, os povos do Novo Mundo possibilitam uma reflexão 
acerca dos costumes e dos valores alhures, o que, de certo modo, contribui, por um lado, para o 
conhecimento da diversidade dos costumes alheios; em seguida, contribui para o desenvolvimento 
de uma crítica dos próprios costumes europeus. Neste sentido, Montaigne, de modo mais modesto e 
contido, se faz sensível à essas questões de alteridade levantadas pelos novos povos e Rousseau, de 
modo mais aprofundado e crítico, se mostra um leitor apurado de Montaigne, ao passo que critica a 
sociedade francesa e sua civilidade exacerbada que distancia os homens de sua própria natureza. 
Assim, é partindo do pressuposto de que há uma tênue relação entre estes dois autores, quando se 
trata do tema da alteridade e de um olhar atencioso sobre o Novo Mundo, que pretendemos 
desenvolver algumas questões com as quais possamos entender as aproximações e distanciamentos 
que esta temática possibilita. 

Orientadora: Profa. Dra. Adriana Mattar Maamari (Departamento de Metodologia de Ensino da 
Universidade Federal de São Carlos) 
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Goethe, Spengler e o método morfológico de Wittgenstein 

A presente comunicação propõe-se apresentar a importância da morfologia de Goethe e de 
Spengler, um dos continuadores do doutrina morfológica goethiana, para a constituição do método 
filosófico-morfológico de Wittgenstein, após o seu retorno a Cambridge e à filosofia em 1929. Com 
efeito, de acordo com o testemunho de Norman Malcolm, presente em Ludwig Wittgenstein: A 
memoir, Wittgenstein afirma, no decurso das lições sobre a filosofia da psicologia ocorridas entre 
1946 e 1947, que aquilo que a sua filosofia procura fazer é fornecer a morfologia do uso de uma 
expressão. O desenvolvimento da noção de morfologia do uso de uma expressão, apresentada no 
pensamento wittgensteiniano, viria a ser o resultado de uma aplicação ao domínio da linguagem do 
conceito de morfologia aplicado por Goethe, no âmbito dos seus escritos científicos, ao domínio da 
natureza e por Oswald Spengler ao campo da história universal, tal como se pode constatar na obra 
A Decadência do Ocidente - Esboço de uma Morfologia da História Universal, a qual se constitui como 
uma das fontes de acesso - por parte de Wittgenstein - a alguns dos aspetos fundamentais da 
morfologia goethiana. Com efeito, ao longo dos escritos de Wittgenstein encontramos inúmeras 
referências tanto à obra quanto ao pensamento de Goethe e de Spengler que nos possibilitam 
compreender até que ponto as obras desses dois pensadores se configuram como a base para a 
construção de uma morfologia da linguagem em Wittgenstein. Assim, tendo por base todos estes 
elementos apresentados, procuraremos elucidar, através da análise do desenvolvimento de alguns 
dos marcos fundamentais da tradição morfológica, até que ponto o método morfológico-filosófico de 
Wittgenstein, após 1929, se configura como a reelaboração de aspetos fundamentais da tradição 
morfológica presente nas obras de Goethe e de Spengler. 

Olgária Matos 

Doutora em Filosofia 

Professora Sênior do Departamento de Filosofia da USP; Professora Visitante do Departamento de 
Filosofia da UNIFESP 

olgariam@gmail.com 

Rousseau: em busca da origem perdida 

Trata-se de analisar a origem do Mal como divisão interna e trauma originário: separação entre 
piedade natural e indolência primitiva, entre amor de si e compaixão, entre liberdade natural e 
indivisão. É o conceito de physis como devir e contingência originários que permitirá compreender a 
natureza como jogo entre o homem natural mutável e as circunstâncias variáveis. 

Oliver Tolle 

Doutor em Filosofia 

Professor no Departamento de Filosofia da USP 

oliver.tolle@gmail.com 

A arte da retórica esclarecida 
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Entre os anos de 1783 e 1784, as páginas da revista Mensário Berlinense abrigaram uma disputa que 
fez aflorar as famosas respostas de Mendelssohn e Kant à pergunta “O que é esclarecimento?”. De 
um lado, Biester, editor da mesma revista, defende a separação entre Igreja e Estado mesmo em 
questões mais prosaicas como o matrimônio. De outro, o teólogo Zöllner procura evidenciar as 
limitações de um Estado autônomo em questões morais. A disputa seria de menor importância se 
ambos os contendores, tanto o editor quanto o teólogo, não fossem eles mesmos pensadores 
esclarecidos. 

Otacílio Gomes da Silva Neto 

Doutor em Filosofia 

Universidade Estadual da Paraíba 

otacilio.uepb@hotmail.com 

Problematizações envolvendo o dogma do pecado original e as convicções cristãs de Rousseau 

O objetivo desse trabalho é o de problematizar o dogma do pecado original enquanto artigo de fé 
para a espiritualidade cristã e as convicções cristãs de Rousseau, já que o genebrino nega o referido 
dogma em defesa da bondade original da natureza humana. Para desenvolvermos nosso trabalho 
partiremos de uma reflexão introdutória na qual apresentaremos a importância de Rousseau no 
atual debate aqui no Brasil que envolve um obscuro retorno da união entre as esferas religiosa, e 
mais particularmente o cristianismo, e a política. Em seguida, explicitaremos o conceito do dogma do 
pecado original segundo Bur (1991) e analisaremos a compreensão de natureza humana e sua 
relação com Jesus Cristo realizada por teólogos e pensadores cristãos como Calvino (2006) Pascal 
(1984) e Bossuet (2006). Dando sequência ao trabalho, apresentaremos a rejeição de Rousseau ao 
pecado original focando no seu conceito de natureza humana, na sua compreensão do mal enquanto 
criação histórica do homem em sociedade, bem como na sua desconfiança em relação ao 
sacramento do batismo. Para desenvolvermos esses três tópicos tomaremos por base o Segundo 
Discurso, o Emílio ou Da Educação e a Carta a Christophe de Beaumont, assim como estaremos em 
debate com os estudiosos McCarthy (1986), Mitchell (1993), Cassirer (1994), Brooke (2001) e 
Kawauche (2013). A negação do dogma do pecado original acarretou algumas consequências na vida 
de Rousseau, uma vez que ele não seguiu em absoluto o caminho do deísmo e do ateísmo no século 
XVIII, chegando a declarar-se “verdadeiro cristão” na Carta a Christophe de Beaumont. Uma delas foi 
a dificuldade em conciliar a questão do mal com o dogma da redenção, uma vez que para os cristãos 
a redenção plena da humanidade e da criação só acontecerá na segunda vinda de Jesus Cristo. Onde 
estariam a “redenção” do ser humano e da sociedade para Rousseau? Estariam na sua teoria política 
e pedagógica? Nesse caso, teria ele secularizado a teologia submetendo-a à teoria política pelo 
Contrato Social e pedagógica através do Emílio ou Da Educação? Concluiremos apresentando aquelas 
que seriam as contribuições de Rousseau no tocante ao cristianismo dos séculos posteriores ao 
século XVIII, para além de suas declarações pessoais sobre essa religião. 

Paulo Ferreira Junior 

Doutorando 

PPGFil-UFSCar 

ferreirapaulojr@yahoo.com.br 

Entre a Literatura e a Filosofia: o tema da sexualidade no pensamento de Jean-Jacques Rousseau 

Pretende-se apresentar a continuidade de uma pesquisa desenvolvida no mestrado sobre o tema da 
sexualidade no pensamento de Jean-Jacques Rousseau. O filósofo genebrino foi considerado por 
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muitos como um escritor sedutor. Ele seduziu seus leitores pelas ideias políticas e pela escrita 
romanesca. Ele produziu os mais variados gêneros de textos: verbetes, discursos, ensaio, peças de 
teatro, tratados de filosofia política, de educação, romance epistolar, cartas, autobiografia etc. Por 
essas razões é daquele tipo de autor híbrido que transita entre a literatura e a filosofia. Rousseau 
também foi um crítico severo tanto da literatura quanto da própria filosofia, o que não impediu de se 
tornar um clássico nesses dois campos do saber. Para nós, a relação entre a literatura e a filosofia, 
além de nuançar alguns dos paradoxos do filósofo em questão, pode também iluminar um tema 
ainda pouco abordado de seu pensamento: a sexualidade. Terá sido a literatura uma via de entrada 
da sexualidade como um tema de reflexão filosófica para Rousseau? Partindo dessa hipótese, 
acreditamos que o tema da sexualidade é profícuo e pode oferecer um fio condutor entre Rousseau 
teórico e Rousseau criador. 

Paulo Jonas de Lima Piva 

Doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) 

Professor do Centro de Ciências Naturais e Humanas e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia 
da Universidade Federal do ABC (UFABC) 

paulo.piva@ufabc.edu.br 

Elogio à masturbação: materialismo e saúde em Diderot 

Partindo da premissa ontológica de que a realidade é única e essencialmente matéria e que o ser 
humano é tão-somente corpo, o filósofo francês Denis Diderot (1713-1784) desenvolveu, sobretudo 
no decorrer da sua maturidade filosófica, uma ética hedonista, baseada na moderação dos prazeres 
e na preocupação com a utilidade pública. Simultaneamente eudemonista, essa perspectiva 
materialista entende a felicidade como um estado psicofisiológico, mais precisamente como uma 
necessidade orgânica que depende da saúde do corpo que constitui e que consiste no próprio 
indivíduo. É quando, na sua Continuação da conversa, de 1769, Diderot se faz médico e, de forma 
inusitada, provoca uma reflexão de alcance ético sobre a masturbação. É desta reflexão 
filosoficamente heterodoxa e dos seus desdobramentos éticos que trata esta comunicação. 

Pedro Augusto da Costa Franceschini 

Mestre e Doutorando em Filosofia 

Universidade de São Paulo 

pedro.franceschini@gmail.com 

Herder e o Esclarecimento: uma reforma estética 

Desde ao menos o fim do século XIX, cunhou-se frequentemente a imagem de Johann Gottfried 
Herder como expoente de um nacionalismo e um irracionalismo que o colocariam em oposição ao 
Esclarecimento e seu modelo universal e cosmopolita. Tal contraposição, que já encontra um 
antecedente na condenação de Kant ao que via como um obscurantismo na filosofia da história 
herderiana, desconsidera todavia seu comprometimento permanente com alguns dos ideais mais 
fundamentais da Aufklärung, como a liberdade, a emancipação e o progresso humano. Com efeito, 
parece ser sobretudo no sentido de corrigir interiormente certas tendências absolutizantes do 
próprio movimento que Herder lançava em 1774 seu polêmico texto Também uma filosofia da 
história para a formação da humanidade, com a demanda de se considerar cada época e povo a 
partir de sua própria excelência e princípio de felicidade, evitando julgá-las unicamente a partir de 
uma medida abstrata. Ao contrário, no entanto, de um particularismo radicalmente relativista, 
tratava-se antes de uma tarefa para o historiador das Luzes de procurar transportar-se para outros 
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tempos, um “sentir-se em” (sich einfühlen) como denomina Herder tal gesto, de modo a percorrer, 
encontrar e também criar a unidade humana em sua multiplicidade. Neste trabalho, gostaríamos de 
propor a leitura desse novo modelo de filosofia da história, sobretudo desse conceito de Einfühlung, 
em sua estreita ligação com o seu pensamento estético, desenvolvido concomitantemente a sua 
reflexão histórica. Em sua demanda por uma recondução de nossos conceitos à sua origem sensível, 
ele propunha uma reformulação de nossa compreensão da sensibilidade humana e uma 
fundamentação para a estética enquanto disciplina filosófica. Do ponto de vista artístico, esse perigo 
de tomar os conceitos abstratos apartados da experiência se duplicava em um classicismo estéril, na 
prescrição de um modelo fixado sem a devida compreensão de sua proveniência, algo que Herder 
combateu insistentemente. Seu ensaio Plástica oferece um testemunho exemplar desse programa: 
unindo teoria sobre o tato (Gefühl) e tratado sobre a escultura, propõe uma concepção integral do 
homem, em sua unidade alma e corpo, a partir de seu gesto fundamental de dar forma ao mundo. 
Através de sua releitura da escultura grega no mito de Pigmaleão, em que a escultura ganha vida, 
pensa-se uma experiência na qual trata-se de sentir-se a si mesmo no outro e também o outro em si, 
abrindo uma nova compreensão de mundo e de si mesmo através de cada um desses contatos. 
Nessa proximidade entre Einfühlung e Gefühl, seria possível pensar a história também como um 
sucessivo desenvolvimento de formas, que abriria o ideal do homem universal do Esclarecimento 
para um ideal de desenvolvimento das infinitas possibilidades do homem através de uma concepção 
poética da humanidade. Desse modo, seria possível compreender como a reabilitação da 
sensibilidade e da imaginação deveria também fazer parte de um processo mais geral de 
emancipação do homem, comprovando o espaço central que as discussões estéticas tiveram ao 
longo da própria constituição do Esclarecimento. 

Pedro Fernandes Galé 

Doutor em Filosofia 
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Winckelmann, Diderot e a questão do método 

Dois autores são essenciais para que entendamos a metodologia da filosofia no século das Luzes: 
Winckelmann e Diderot. Em ambos vemos se desenhar uma maneira de lidar com as questões 
metodológicas que em muito se distancia do modo com que a filosofia do século anterior, 
denominada de racionalismo clássico, concebeu as questões do método. Mais do que uma 
aproximação entre autores, o que pretendemos abordar são as múltiplas possibilidades que um 
modo de reflexão que insere a metodologia num modo de ver a natureza e as artes num perpétuo 
movimento. O materialismo de Diderot e a historicidade estética de Winckelmann são possibilidades 
que por si mesmas envolvem toda uma gama de reflexões acerca do método, de modo direto e 
indireto. Não há uma busca por uma uniformidade e uma simetria nas obras destes autores. Tanto o 
enciclopedista como o historiador da arte se inserem na dinâmica peculiar dos objetos sem a 
necessidade de postulados que visem uma abordagem totalizante. É na descrição, da natureza e da 
arte, que Diderot e Winckelmann colocam suas possibilidades de interpretação, a explicação deve 
dar lugar à descrição. Diante da infinitude do fenômeno o que vemos atuar em ambos autores é uma 
metodologia que se afasta da fé na razão. “O método é muito bom no campo do arrazoar, mas é 
danoso no caso da história natural e da botânica”, dizia Diderot. É na concepção de que a natureza “ 
multiplica seus movimentos infinitamente” que o enciclopedista visará libertar as ciências naturais de 
qualquer conceito totalizante: “O entendimento tem seus preconceitos; os sentidos, sua incerteza; a 
memória seus limites; a imaginação, seus vislumbres; os instrumentos, sua imperfeição. Os 
fenômenos são infinitos; as causas, ocultas; as formas, talvez transitórias. Contra tantos obstáculos 
que temos em nós mesmos e que a natureza nos impõe de fora, só temos uma experiência lenta, 
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uma reflexão limitada. Eis as alavancas com as quais a filosofia quis mover o mundo” (DIN, XVII). Já 
não se trataria de buscar uma sorte de caracterização totalizante, o ideal seria uma “ciência natural 
descritiva” que atuaria no sentido de uma legitimação que não se visa total, não transformando a 
realidade intuída convertendo-a num conceito chave totalizante. Winckelmann, em sua história da 
arte também vai dar voz ao caso particular. A metafísica, que totaliza os seus conceitos na direção do 
particular, deve ser afastada: “A filosofia tem sido praticada e pensada principalmente por aqueles 
que lendo o trabalho de seus antecessores deixavam pouco espaço para a sensibilidade por sobre a 
qual foi aplicada uma pele dura. Nós fomos abandonados em um labirinto metafísico de sutilezas e 
palavrórios que serviu para gerar grandes livros e desagradar o entendimento. Por tal razão a arte 
foi, e ainda é, excluída da consideração filosófica, e as verdades universais, que conduziriam de modo 
agradável à investigação da beleza, passaram por sobre a proximidade de sua fonte, não sendo 
aplicadas e explicadas por sua relação com as belezas particulares, se perdendo em especulações 
sem nenhum ganho.” (GKA, II, p. 239-241). 

Pedro Henrique Ciucci da Silva 
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Reflexões de Diderot acerca da pintura: o belo e a crítica de arte 

As investigações filosóficas estéticas têm como objeto de estudo o fenômeno artístico e a 
formulação de uma teoria geral das artes, esse ramo de estudo filosófico irrompe intimamente 
associada ao surgimento da concepção de indivíduo moderno refletindo acerca da singularidade que 
o sujeito estabelece em relação ao mundo e, portanto, da construção conceitual de uma realidade 
singular até a constituição de conceitos universais tais como os de belo, sublime, feio, pitoresco, 
natureza, entre outros; conceitos esses que sustentam a formulação de uma crítica artística. É de tal 
importância esse período histórico para a construção de uma formulação estética que se faz 
respeitável estudar o conceito de belo e a crítica de arte presente na obra de Denis Diderot. O século 
XVIII foi de grande importância para o saber e a cultura, período de transformações no pensamento, 
surge assim um grande desenvolvimento acerca da arte e um modo diferente de expressar-se. Na 
história do pensamento percebe-se uma mudança de perspectiva, passando por um processo de 
transformações e adequação ao contexto histórico, por isso, faz-se importante analisar o que 
ocorreu no mundo da cultura especificamente no mundo da arte, demonstrando uma nova 
concepção de belo para a modernidade e a formulação de uma crítica de arte. Como um filósofo 
analisa as questões de sua época na tentativa de refletir acerca da realidade, Denis Diderot trabalha 
a problemática estética por meio da reflexão filosófica em suas obras. Sendo assim, a pergunta que 
norteará esta pesquisa será: Qual a contribuição do trabalho filosófico estético de Denis Diderot para 
a reflexão acerca do belo e sua relação com a crítica de arte? Denis Diderot desenvolveu uma 
investigação filosófica estética acerca do belo que muito contribuiu com o saber e a cultura na idade 
moderna apontando-nos uma nova perspectiva no campo filosófico/estético com questionamentos 
que continuam dialogando e discutindo com a atualidade. Sua incipiente crítica de arte é caminho 
para o desenvolvimento da estética na modernidade, com embasamentos conceituais para suas 
análises de obras pictóricas. Suas obras nos revelam um panorama da situação em que se encontra a 
sociedade do século em que viveu, abordando em seus estudos o problema da moral, dos costumes 
e da organização social nos povos, porém apesar desta gama de interpretações deteremo-nos na 
questão estética do belo e da crítica de arte. A presença da arte nas atividades humanas coloca-a sob 
um plano diferenciado acerca das demais atividades desenvolvidas pelo homem, pois a arte imbuída 
por questões da essencialidade é propriamente dita expressão, criação e realização do novo, 
encontrando-se assim com a filosofia, expressa a ideia de belo e de simplicidade que fecunda a 
subjetividade humana; nesta perspectiva é essencial compreender o meio no qual a criação artística 
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desvelasse enquanto sendo momento de reconhecimento e de recriação, pois todo ato humano é 
um ato criador, e esse será um dos argumentos de Denis Diderot nas suas reflexões acerca da 
pintura. 

Pedro Paulo Corôa 

Doutor em Filosofia 

Professor da Universidade Federal do Pará 
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Rousseau, a Ilustração e a Modernidade 

Nós estamos tão acostumados a ouvir e repetir que o século XVIII é “o” século das luzes que nos 
parece impossível falar a palavra “Ilustração” sem associá-la instantaneamente não apenas à 
modernidade, mas a um período determinado dela, tido como a culminância de nosso rompimento 
cultural com tudo o que é antigo, seja no âmbito da ciência, seja nas formas de se representar o 
destino político da humanidade. A questão é que parecemos não ter fixado muito bem o fato de 
chamarmos, nós mesmos, “Renascimento”, o início do processo de formação da mentalidade 
moderna, o que nos liga ao invés de nos afastar, ao pensamento antigo, desde que objetivo. 

Quando se fala da “formação do pensamento positivo na Grécia”, ou, a passagem das formas míticas 
de pensar à racional, já encontramos, segundo Jean-Pierre Vernant, o esquema básico de uma 
mentalidade que privilegia os critérios objetivos que dão origem à filosofia. Só que, entre os gregos, a 
revolução ilustrada tem na ciência particular apenas um de seus casos e não o modelo, ideia bem 
distinta da que caracteriza o Iluminismo moderno, que inverte aquela concepção. 

Nossa intenção é esmiuçar um pouco essa diferença de critério entre os pensadores gregos e os 
modernos, tendo em vista compreender os conflitos na relação de Rousseau com a Ilustração do 
século XVIII. E, obviamente, mostrar em qual partido está a autentica identidade filosófica do 
pensador e qual deles exige uma dedicação exclusiva à prática da ciência, sem confundir uma 
atividade pensante com a outra, respeitando suas especificidades. 

Pedro Paulo Pimenta 

Doutor em Filosofia 

Professor livre-docente do Departamento de Filosofia da USP 

pedronamba@gmail.com 

Adam Smith e os enciclopedistas 

O objetivo de minha exposição é ler a famosa abertura da Riqueza das nações, mais precisamente o 
início do capítulo “Of the division of labour”, como uma aplicação, à economia política, ou antes, a 
uma das constatações centrais dessa ciência, de um modelo teórico-explicativo preciso, formulado 
por Smith em outros de seus escritos, e que deriva, como pretendo mostrar, de certos verbetes da 
Enciclopédia de Diderot e d’Alembert. Refiro-me à ideia de máquina como sistema. Minha tese é que 
essa ideia fornece a Smith um esquema de apreensão de realidades empíricas complexas, de tal 
modo que os elementos constitutivos da experiência possam ser reduzidos aos princípios de sua 
combinação dados na imaginação humana. Para verificar essa hipótese, trabalharei diretamente com 
alguns textos, de Smith e dos enciclopedistas, que irei ler e comentar. As minhas evidências serão 
todas conceituais, exceto por duas indicações gerais que menciono desde já: a carta de 1755 à 
Edinburgh Review, em que Smith elogia muito Diderot e d’Alembert pela Enciclopédia, e a carta a 
George Braid, em que ele reconhece seu débito para com os verbetes de gramática dessa obra. 
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Mestranda em Filosofia 
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A abertura do espaço-cultural e a indeterminação do futuro no conceito moderno de história em 
Voltaire e Koselleck 

A transposição dos limites espaciais tanto do gabinete quanto do território francês concede a 
Voltaire uma vantagem, por ele mesmo declarada, em relação aos demais homens e que talvez 
tenha sido aquilo mesmo que possibilitou a ampla abordagem cultural de uma obra como o Ensaio 
sobre os costumes: ao contrário do erudito encerrado nos seus aposentados e do francês convicto da 
universalidade de suas opiniões, o filósofo viajou e, em contato com diferentes povos, o seu olhar 
sobre o outro foi relativizado. Porém, é preciso considerar, em uma perspectiva mais geral, que 
Voltaire manifesta e dá especificidade a um processo histórico de abertura espaço-cultural que, 
através da navegação e desde o século XVI, lançara o homem para além das fronteiras de sua pátria. 
Dito isso, a proposta inicial do presente texto é apresentar o possível vínculo entre essa ampliação da 
concepção espacial de mundo e o conceito voltairiano de história, na medida em que esse último 
pretende abarcar, não somente os feitos dos grandes homens, mas, e sobretudo, o progresso do 
gênero humano. 

 Propomos, ainda, um segundo passo argumentativo, o qual deslocaria o objeto da nossa pesquisa 
para a tese de Reinhart Koselleck, explicitada no artigo Historia magistra vitae: Sobre a dissolução do 
topos na história moderna em movimento, acerca da transformação semântica que, em meados do 
século XVIII, teria esvaziado o caráter exemplar do conceito de história elaborado pela Antiguidade: 
desvencilhado da experiência temporal cíclica e, portanto, da capacidade de repetição, o conceito de 
história inaugurado pela modernidade deixa de estabelecer a continuidade entre os pressupostos do 
passado e do presente e, assim, o futuro se abre ao indeterminado.  

A partir da compreensão, sob os aspectos acima mencionados, do pensamento desses dois autores, 
nos seria possível investigar o que, aqui, tomaremos como a questão central do trabalho, a saber, se 
à abertura espaço-cultural considerada como fator contribuinte para a constituição da 
intelectualidade moderna e, mais especificamente, do conceito de história do filósofo; estaria 
relacionada uma outra, a abertura da instância temporal do futuro a um horizonte de expectativas e, 
portanto, se nos seria permitido afirmar que o caráter inédito do futuro do homem europeu, na 
época moderna, é algo como o sintoma e a consequência do ímpeto que o levou a romper com as 
barreiras antes traçadas. 

Priscila de Oliveira Silva 

Mestre em Cultura e Sociedade pelo Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade – 
Universidade Federal do Maranhão 

prih.o@hotmail.com 

A resistência feminina no século XVIII: Madame d’Épinay e Madame du Châtelet 

No século XVIII, as mulheres eram destinadas às funções demarcadas pela diferenciação dos sexos, e 
qualquer inclinação contrária era considerada um atentado contra a “natureza feminina”. Para 
Rousseau a existência da mulher é voltada para a maternidade. A ambição, considerada um atributo 
masculino devido à sua conotação viril, era fortemente rejeitada às mulheres. Porém, havia formas 
de resistência, como ocorria com Madame d'Épinay e Madame du Châtelet, pensadoras ativas nos 
grandes salões que defendiam, por exemplo, que o espírito religioso já não é mais o que era antes: a 
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aparência de uma fé fervorosa pode não passar de um recurso da polidez para uma sociedade 
extremamente hipócrita. O inferno não é o centro das preocupações. O objetivo é outro: a vontade 
de viver feliz na terra é mais importante do que a beatitude eterna. 

Rafael Augusto Gomes 

Mestrando em História na Universidade Federal de São João Del-Rei 

rafael.gomes.historia@gmail.com 

A humanidade ilustrada e a assimilação do “Outro” por meio do discurso filantrópico: estudo de 
caso de Auguste de Saint-Hilaire 

Durante o século XVIII vários foram os filósofos e cientistas que se dedicaram ao debate em torno da 
figura do “Selvagem”. Neste período a produção científica e filosófica das Luzes formulou a ideia do 
mundo enquanto o “museu vivo” das civilizações, ou seja, um lugar onde se podia encontrar desde a 
sociedade mais evoluída até aquelas paralisadas em fases de desenvolvimento mais primitivas. Mas, 
apesar de conter experiências sociais diversas, a Humanidade compartilhava uma história universal 
da espécie. Em vista dessa história comum, era necessário medir o grau de civilização e compreender 
o papel das sociedades não europeias no progresso geral da Humanidade. Negar ou afirmar a 
inferioridade de Homens americanos, por exemplo, significava delimitar sua participação (ativa ou 
passiva) na história universal e na própria Humanidade. Não se tratava apenas de justificar ou 
condenar a colonização até então empreendida, mas de interpretá-la como parte de um amplo 
processo civilizador, o que muitas vezes representava uma análise tanto de seus aspectos positivos 
(assimilação da vida civilizada pelos selvagens) como dos negativos (massacres, opressão, escravidão, 
etc.). Assim, ao elaborar a concepção de história universal, as Luzes renovaram o interesse pelas 
sociedades fora da Europa e deram especial destaque à figura do “selvagem americano”. Este 
trabalho busca entender como a Ilustração caracterizou os povos americanos e como projetou a sua 
presença nas sociedades ditas civilizadas no fim do século XVIII e no início do século XIX. Por meio do 
estudo das representações indígenas construídas na obra do viajante e botânico francês Auguste de 
Saint-Hilaire, que esteve no Brasil no início dos oitocentos, pretendemos compreender como a 
concepção de “humanidade” em questão dialoga com o discurso sobre o “selvagem” americano 
produzido por filósofos e cientistas ilustrados, bem como destacar as limitações do olhar racional da 
Ilustração. Partimos da hipótese de que Saint-Hilaire se apropria de valores da Revolução Francesa e 
da Ilustração, tais como a razão e a filantropia, para planejar a assimilação ameríndia. 

Rafael Tubone Magdaleno 

Mestrando em Filosofia do Direito pela PUC-SP 

PUC-SP, Bolsista CNPq 

rafael.tubone.magdaleno@gmail.com 

“Actualité de la querelle de l’Aufklärung et du Romantisme”: apresentação e reflexão sobre um 
texto um tanto esquecido de Luc Ferry 

Polêmico e representativo de um renascimento dos estudos da filosofia política francesa dos anos 
80, Luc Ferry apresenta, no texto “Actualité de la querelle de l’Aufklärung et du Romantisme”, uma 
possível renovação da querela entre as luzes e o romantismo pelo tema da subjetividade entendida 
como capacidade de autoreflexão, opondo Habermas/Apel e Gadamer. Pretendemos apresentar o 
texto e suas tentativa de solução, aprofundando o debate proposto quando ele toca a Filosofia do 
Direito de Savigny e a crítica dos contrarrevolucionários franceses ao iluminismo político. 
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Doutorando em Filosofia pela UFPR 
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Rousseau era contra o teatro? Sobre o alcance da crítica na Carta a d’Alembert 

Muitos comentários consagrados à Carta a d’Alembert vinculam a obra a uma condenação ao teatro 
tomado em sentido global. Margaret Moffat, Marc Buffat e Jonas Barish são três exemplos dessa 
perspectiva. Assim, a conclusão alcançada é a de que Rousseau era contra a cena teatral. Esse tipo de 
reconstrução da posição do filósofo acaba criando um paradoxo que precisa ser explicado. Se era 
contra o teatro, por que Rousseau teria escrito peças teatrais? Defenderemos, com a ajuda dos 
estudos de Michel Launay, Bento Prado Jr e Luiz Roberto Salinas Fortes que o alcance da crítica 
presente na Carta a d’Alembert deve ser melhor delimitado. Não se trataria de uma condenação 
geral do teatro, mas antes da tentativa de preservar os genebrinos do contato com um divertimento 
próprio aos parisienses. A discussão, nos parece, é menos metafísica, com lastro platônico, do que 
política. 

Ravena Olinda Teixeira 

Doutoranda em Filosofia pela Universidade de São Paulo USP 

ravenaolinda@usp.br 

A arte de dissimular em Jean Jacques Rousseau 

O presente texto tem como objetivo apresentar a visão de Jean Jacques Rousseau sobre as artes, em 
especial, sobre o teatro, para demonstrar que as críticas que o filósofo faz as estes temas são 
consequências de sua visão sobre a sociedade. Enquanto Voltaire e Diderot defendem que, além do 
prazer estético, o teatro tem um poder pedagógico, Rousseau acredita que as cenas teatrais 
realizadas na França do século XVIII apenas expressam e reforçam os vícios e as paixões humanas, 
corrompendo ainda mais os homens. Desse modo, faz necessário relembrar como Rousseau concebe 
a natureza e as paixões humanas no Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens e n’A 
nova Heloísa, bem como sua visão sobre as artes no Discurso sobre as Ciências e as Artes e 
finalmente entendermos o que ele pensa sobre a arte de dissimular ou sobre a representação teatral 
na Carta a d’Alembert. 

Renato Moscateli 

Doutor em Filosofia pela Unicamp 

Professor da Faculdade de Filosofia da UFG 

rmoscateli@hotmail.com 

A ideia de nação e suas implicações na política: discussões a partir de Montesquieu e Rousseau 

Nas décadas finais do séc. XVIII, especialmente com a ocorrência das Revoluções Americana e 
Francesa, a ideia de nação tornou-se um conceito político de crescente importância, servindo como 
fundamento tanto para as novas ordens constitucionais que se estabeleceram com a derrubada das 
instituições do Antigo Regime, quanto para movimentos reivindicatórios de independência para 
povos ainda subsumidos em Estados e impérios controlados por outros. Assim, o pertencimento a 
uma nação passa a ser a fonte dos direitos civis e políticos atribuídos a seus membros, a base da 
soberania que dá legitimidade às leis e aos decretos que regem suas relações internas e com outros 
povos, bem como um núcleo aglutinador de suas identidades culturais, linguísticas, étnicas e morais. 
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Todavia, no plano da reflexão filosófica das Luzes, é importante lembrar que autores como 
Montesquieu e Rousseau já haviam incluído o tema da nação em suas obras políticas. O barão de La 
Brède, em O Espírito das Leis, buscou mostrar como o “espírito geral” de uma nação é o que a 
distingue das demais, sendo formado por um conjunto de características geradas pela ação do clima, 
da religião, das leis, das máximas de governo, dos exemplos das coisas passadas, dos costumes e das 
maneiras. De acordo com todos esses elementos, propôs Montesquieu, cada nação precisaria de 
uma legislação que lhe fosse a mais apropriada. Neste mesmo sentido, o autor do Contrato Social 
ressaltou a relevância política do “caráter nacional” de um povo e teceu uma ligação essencial entre 
a pátria, a república e a soberania popular. Para que um Estado possa ser unido e bem ordenado, 
Rousseau defendeu que seus membros sejam educados, desde a infância, para adquirir o caráter 
nacional próprio de seus conterrâneos, pois, como ele escreveu nas Considerações sobre o governo 
da Polônia: “São as instituições nacionais que formam o gênio, o caráter, os gostos e os costumes de 
um povo, que o fazem ser ele e não outro, que lhe inspiram esse ardente amor pela pátria fundado 
sobre hábitos impossíveis de se desenraizar, que o fazem morrer de enfado entre os outros povos, 
em meio às delícias das quais ele é privado no seu”. Tendo estas ideias em vista, o objetivo deste 
trabalho é tomar as concepções de Montesquieu e de Rousseau acerca da nação como ponto de 
partida para discutir algumas das implicações políticas desse conceito, sobretudo devido à sua 
centralidade nas ideologias e nos movimentos nacionalistas que se constituíram na 
contemporaneidade. Afinal, ao mesmo tempo em que o ideal nacionalista pode ser um elemento de 
unidade em prol de projetos voltados ao bem comum de uma sociedade, ele também tem o 
potencial, historicamente demonstrado em diversas experiências nefastas dos últimos séculos, de 
levar a práticas xenófobas, racistas e isolacionistas, tais como as que têm sido revividas 
recentemente em países da Europa e nos Estados Unidos, geralmente sob a égide de discursos 
pautados no combate a crises econômicas e ameaças terroristas. 

Robson Pedro Veras 

Doutorando em Filosofia 

PUC-SP; bolsista CAPES 
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Rousseau e Kant: A Liberdade como Pressuposto Democrático 

A liberdade como pressuposto democrático é a parte que possibilita a analítica acerca das teses 
propostas por Rousseau e Kant. Para isso, propomo-nos demonstrar, nesta comunicação, o influxo 
dos filósofos no que se refere a transformação do conceito de liberdade a partir da concussão entre 
o estado de natureza ao estado civil. Para isso, reconheceremos a formação de parte da estruturação 
epistemológica genebrina e kantiana e transitamos, conjuntamente, pela fundamentação do 
pensamento dos filósofos citados sobre o processo da concepção da liberdade. A liberdade como 
pressuposto democrático é o fulcro sistemático de transição racional entre o estado de natureza e o 
civil. Esse pilar só é possível porque o estado civil necessita de uma formulação racional não 
percebida com óbice na esfera primitiva. Essa convergência ocorre na transição do estado de 
natureza para o estado civil. Essa modificação propõe, em si, uma espécie de transgressão da razão 
na liberdade em seu conceito e em sua forma ou, dito de outra forma, há uma inversão no ofício de 
quem age e certo remodelamento no tônus conceitual em sua tese pós-estado natural. É a 
autonomia adquira no estado civil quem se mostra como responsável pela contraversão da 
capacidade humana de agir. Mais que isso, há uma ressignificação conceitual que oferece ao ser 
humano o processo histórico como referência racional da sua ação e a de qualquer outro sujeito. O 
ato de existir, em estado civil, transita da tutela de Deuses, reis e suas vontades e se filia apenas a 
vontade geral (democrática) expressa no contrato social. A liberdade se institui como possibilidade 
de ação autônoma. Agir já não depende de seres superiores ou transcendentes, castigos e 
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escravidão. O homem civil desapega-se de sua concepção infante e de mera supervivência e se 
entrega as benesses do estado. O período das luzes é o período mais importante para a transição 
definitiva do homem selvagem para o cidadão plenamente civilizado. Por assim dizer, essa 
metamorfose provém de como a liberdade é sobreposta, a partir de uma nova perspectiva 
conceitual. Ser livre parece ser algo de profundidade imensurável à cumprir com os artifícios da 
vontade do eu, dos desejos pessoais e das vontades desmedidas. 

Robson Pereira Calça 

Doutor em Filosofia e Educação 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

rpcalca@yahoo.com.br 

Diderot, Rousseau e Condorcet: a mulher na educação pública e na república 

Nesta apresentação analisarei as diferentes concepções de feminino presentes nas obras de Diderot, 
Rousseau e Condorcet, três filósofos que formularam reflexões e mesmo propostas de educação 
pública durante o século XVIII francês. Examinarei, então, as relações que tais autores estabelecem 
entre a presença da mulher nas esferas política e social e a educação específica que deverá ser-lhe 
destinada. Por que e para que uma mulher deve ser instruída? Quais são os interesses e quais 
deveriam ser as preocupações do Estado em relação a esta intrução? O que há de específico na 
educação feminina; e quais são os fundamentos morais apresentados para esta especificidade? Estas 
serão as principais questões abordadas na análise que proponho. Questões diante das quais 
posicionou-se cada um destes três filósofos do século das Luzes, na medida em que cada qual 
elaborou relações singulares entre o público, a educação e o feminino. A educação pública feminina 
nasce no seio deste debate, no qual Diderot, Rousseau e Condorcet inserem-se como interlocutores 
de primeira grandeza. Isto porque os três legaram à posteridade tanto uma Filosofia Política plena de 
elaborações sobre as relações humanas dentro da sociedade moderna e do estado civil; quanto 
porque dedicaram-se também ao tema da educação pública. No bojo de cada uma das reflexões 
políticas e educacionais apresentadas por Diderot, Rousseau e Condorcet, indagarei, por fim, em que 
medida a mulher será incluída nos intentos de refomulação social defendidos por estes filósofos; e 
em que medida ela deles será excluída. 

Rodison Roberto Santos 

Doutor em Filosofia 

Professor na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

rodisonster@gmail.com 

As considerações de Condorcet sobre a opressão à mulher no século XVIII 

Uma das formas de opressão que foi alvo da pena de Condorcet foi a opressão contra as mulheres. 
Podemos considerar a opressão contra as mulheres como presente em todas as formas de negação 
de liberdade e igualdade. Ela perpassa a escravidão, a servidão e a opressão aos judeus e 
protestantes. Em todas essas casas habitam mulheres. É fato que habitam homens também, 
contudo, a opressão contra mulheres supera estes grupos, ela se instala nas habitações burguesas, 
aristocráticas e nobres e até nas cortes. A isso se adiciona o agravante de que a escrava, a serva, a 
judia e a protestante sofriam de dupla opressão, uma delas pela sua condição feminina. Afirmar que 
as mulheres eram oprimidas é asseverar de igual forma que a elas eram negadas os direitos naturais, 
pessoais, civis e políticos, ou seja, não gozavam da liberdade e da igualdade. Se no século XVII as 
considerações sobre a igualdade das mulheres em relação aos homens eram abundantes, a mesma 



Caderno de Resumos do I Congresso da ABES XVIII - 4 a 6 set. 2017                                    98 

 

coisa não ocorreu entre os iluministas. A reflexão de Condorcet sobre as mulheres é uma retomada 
das reflexões iniciadas naquele século e uma superação do hiato que houve entre o século XVII e o 
Iluminismo sobre a questão feminina. Para citarmos só dois exemplos, examinaremos as opiniões da 
Montesquieu e Rousseau sobre a posição das mulheres na sociedade. Não é sem razão que 
Montesquieu, no Espírito das leis, tratou da condição das mulheres no mesmo capítulo no qual 
tratou das leis relativas às riquezas e ao luxo. As mulheres fazem parte destas propriedades, segundo 
a lógica do capítulo. Seguindo este raciocínio, a liberdade e a igualdade das mulheres ameaçam as 
propriedades das famílias, seus bens e tradições. Rousseau, talvez mais que Montesquieu, é o 
desaguadouro do rio caudaloso do pensamento do cristianismo sobre as mulheres. As ideias mais 
explícitas de Rousseau sobre as mulheres se expressam no livro O Emílio. Segundo o filósofo, a 
mulher deveria ser o complemento, o adorno do homem. Condorcet foi uma exceção no século XVIII 
e mesmo durante a Revolução Francesa. Poucos foram os que defenderam os direitos de igualdade 
das mulheres. E mesmo entre os que defenderam estes direitos, Condorcet foi o mais incisivo sobre 
este assunto. Encontramos a crítica à ausência dos direitos das mulheres no artigo Sobre a admissão 
das mulheres ao direito de cidade, que Condorcet escreveu no Jornal da sociedade de 1789, em 3 de 
julho de 1790. Neste artigo, Condorcet baseia os direitos das mulheres nos direitos naturais e mais 
precisamente nos direitos que se tem por pertencer à espécie humana. Ou se admite direitos iguais a 
todos ou se é obrigado a admitir que ninguém tem direitos. É sobre estas considerações da liberdade 
e igualdade das mulheres, segundo Condorcet, que pretendemos falar. 

Rodrigo Brandão 

Doutor em Filosofia 

Professor na Universidade Federal do Paraná 

rodrigobrandao@ufpr.br 

Reflexões sobre a correspondência entre D’Alembert e Voltaire (II) 

A presente comunicação pretende oferecer algumas reflexões sobre a correspondência entre 
Voltaire e D’Alembert considerando, de um lado, a impossibilidade de circunscrever em uma fala a 
complexidade e riqueza de um diálogo de mais de um quarto de século e, de outro, o fato de que a 
correspondência é a instância em que se elabora a amizade dos dois filósofos. Após a apresentação 
de certos aspectos da forma epistolar para os dois filósofos, abordaremos brevemente alguns 
assuntos tratados em mais de quinhentas cartas (a preparação e publicação da Enciclopédia, a 
expulsão dos Jesuítas, o caso Calas e aquele do cavaleiro de La Barre entre outros). Esses dois 
momentos iniciais apresentam algumas exigências para uma reflexão mais consequente e 
aprofundada sobre a forma e os conteúdos dessa correspondência. Por fim, apresentamos uma 
maneira de compreender esta amizade intelectual a partir de concordâncias e divergências dos dois 
filósofos. Veremos então um D’Alembert distante e crítico de algumas posições do velho escritor. Os 
pontos de aproximação e distanciamento demonstram a riqueza das relações entre os dois filósofos 
e suas divergências exprimem concepções distintas acerca da maneira pela qual pretendem 
enfrentar os abusos políticos e sociais de seu tempo e também posições opostas sobre a relação 
entre liberdade e riqueza. 

Rodrigo Lopes 

Doutorando em Música 
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A razão na música: teorias imitativas no Século das Luzes francês 

No Século das Luzes a música era pensada como uma prática ligada às teorias imitativas, e as 
mesmas operavam o pensamento sobre a execução musical, moldada por uma escuta literária, pois, 
nesse período, reconhecidamente o da modernidade, a valorização da razão sobre as emoções era 
mais evidente, e essas teorias orientavam a música como um meio de sujeita-la à razão. A música 
então era pensada como um discurso literário, seguindo regras definidas, articuladas racionalmente, 
o que dava forma e significado a ela. As teorias imitativas tiveram sua origem na Poética de 
Aristóteles, que poderia ser pensada como uma regra da tragédia grega teatral, e serviu de modelo 
para as artes como um todo. A poesia, então, era a expressão da razão, e nela estava o discurso 
literário racional, linear, que conduziria a execução musical de acordo com os preceitos da execução 
da tragédia grega. 

Concepções mecanicistas da Natureza, à luz do racionalismo francês, influenciaram essas teorias, 
transformando esses dispositivos imitativos; isso se pensarmos nos gêneros poéticos circulantes no 
período, não somente os ligados aos moldes clássicos, mas, também, na observância do não 
cumprimento dessas regras em alguns deles. 

As concepções de natureza pregavam que o poder imitativo deveria de embelezar e tornar agradável 
a verdade racional. Com os iluministas, essa natureza passaria a significar sinônimo de sentimento, e, 
assim, essas teorias deveriam, então, realçar a verdade dramática, de acordo com regras que as 
manteriam de toda forma ligadas à realidade. 

Teóricos franceses, como o Abade Dubos (1670-1742), com sua obra Reflexões críticas sobre a poesia 
e a pintura, de 1719, e Charles Batteux (1713-1780), com sua obra As belas artes reduzidas a um 
mesmo princípio, de 1746, dedicaram capítulos à música, e tinham em suas teorias imitativas uma 
estética voltada para a natureza como sinônimo de sentimento. Explanaram sobre questões de bom 
gosto e do que consideravam ser “bem imitar”, e, quanto à música, a mesma para eles possuía seu 
alicerce e respaldo na linguagem verbal. A expressão musical, então, dependeria da linguagem verbal 
como meio para se projetar, e sua função imitativa seria focada na imitação da “bela natureza” ou na 
imitação das “paixões humanas”. A linguagem verbal expressa pela música vocal evidenciaria os 
sentimentos, imitados de acordo com modelos retirados da natureza. Esses modelos seriam 
transformados em objetos artísticos e aperfeiçoados; a bela natureza, então, teria ela mesma todos 
os modelos para a expressão das paixões humanas através da música. 

Interessa-nos, em nossas pesquisas, observar em textos selecionados da época das Luzes, como as 
teorias imitativas em música permaneceram e se transformaram em meio às mudanças da sociedade 
francesa desse período, e como que rupturas e permanências de pensamentos trouxeram uma nova 
mentalidade sobre os fazer musical. 

Ronei Clécio Mocellin 

Doutor em Filosofia 

Professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Paraná  

r.cleciomocellin@gmail.com 

Pensar com as mãos 

Pensar e agir sobre os materiais sempre foi próprio ao trabalho dos químicos. Durante o século XVIII 
essa imbricação entre a teoria e a prática foi articulada no sentido de oferecer uma identidade 
cognitiva a um modo químico de conhecer e de intervir no mundo natural. O artigo “Chymie” da 
Enciclopédia de Diderot e d’Alembert apresentava um verdadeiro “manifesto químico”, que 
reivindicava a originalidade ontológica e epistêmica de um conhecimento produzido em um espaço 
físico específico, o laboratório químico. Nesses lugares, manipulavam-se materiais destinados a fins 
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diversos e o conhecimento de suas propriedades resultava de uma investigação experimental. As 
operações químicas realizadas em laboratório eram tentativas de reproduzir e mesmo melhorar 
aquelas realizadas em outro muito maior, o laboratório da Natureza. Essa analogia implicava não só 
uma concepção dinâmica de Natureza, mas também que, para conhecê-la, era necessária sua 
reconstrução experimental, o que fazia da química uma ciência modelo para se “interpretar a 
Natureza” de acordo com uma filosofia experimental (Bacon, Diderot). O objetivo dos químicos era o 
de explicar certas propriedades macroscópicas a partir de entidades microscópicas, invisíveis, que se 
manifestavam em determinadas condições operatórias. Contudo, as entidades imaginadas por eles 
somente ganhavam significação se fizessem parte de uma rede de relações causais que não apenas 
explicavam um caso particular, mas também orientavam futuras investigações. A Tabela de Relações 
de Geoffroy era o modelo representacional dessa dupla via entre o macro e o micromaterial. Os 
químicos não se dispunham a demonstrar quais eram os elementos últimos da matéria, nem aplicar 
um modelo teórico a priori para explicar suas propriedades, mas se limitavam a manipular materiais 
e a imaginar conceitos que engendravam novas operações. Mas, o que havia de filosófico nas 
propriedades químicas dos materiais? Qual a noção de “matéria” dos químicos das Luzes? Ela 
justificava uma reformulação do materialismo filosófico, que deveria não mais fundamentar-se em 
um atomismo fisicalista, mas em um corpularismo químico? Como conciliar uma noção abstrata de 
homogeneidade com uma noção concreta da heterogeneidade dos corpos simples representados nas 
Tabelas de relação? Qual era a origem do “movimento químico”? Ele explicava a essencialidade 
material do movimento? Esse movimento era comum aos três reinos naturais? As relações químicas 
poderiam explicar a passagem da matéria inerte à matéria viva e, em última instância, a origem 
fisiológica do pensamento? Será a partir da atividade dos químicos em seus laboratórios e da filosofia 
dela decorrente que pretenderemos esboçar respostar a essas questões. Como o cego Saunderson, 
“personagem conceitual” de Diderot, os químicos conheciam o mundo através do toque, porém era 
um toque que ia além da percepção sensível, alcançando a própria “sensibilidade material” graças a 
instrumentos físicos e químicos. Nas mãos dos químicos convergiam pensamento e ação operatória 
produzindo um “mixto conceitual”, de maneira que eles efetivamente pensavam através delas. 

Ruy Castro de Souza Abreu 

Graduando em Filosofia 

Aluno do Curso de Filosofia da Universidade Federal do Maranhão, bolsita de iniciação científica 
vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisa Interdisciplinar em Kant – GEPI-KANT/UFMA 

ruycsa95@gmail.com 

As bases kantianas para a defesa do melhoramento moral da espécie  

O que esperar para espécie? Essa pergunta moveu o filósofo de Königsberg, Immanuel Kant, em uma 
empreitada fundada em uma visão teleológica de mundo, bem como no esclarecimento e na 
liberdade de expressão. Esses conceitos, recorrentes no Iluminismo, contribuem na filosofia kantiana 
para pensar a espécie humana a partir da possibilidade da realização de um todo moral (reino dos 
fins). Ideal a ser perseguido mediante lento progresso, que conduziria à formação de uma República 
– defendida por Kant como a melhor forma de governo –, a um consequente melhoramento jurídico 
e, por conseguinte, ao desenvolvimento de uma relação saudável entre os governantes e os cidadãos 
e, por fim, a uma realização do cosmopolitismo e, portanto de um Estado onde se estaria não apenas 
regulando o estado de guerra, mas promovendo uma paz perpétua, condição definitiva para o 
melhoramento moral de todos. Entretanto, como se pode apostar na realizabilidade de um todo 
moral se poucas evidências se tem de um melhoramento moral humano? Objetiva-se discorrer sobre 
a possibilidade de um melhoramento moral humano apesar da manifestação do “mal” no mundo e 
debater sobre um certo otimismo presente nos textos kantianos, a partir sobretudo das obras Ideia 
de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita (1784) e Sobre a expressão corrente: Isto 
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pode ser correto na teoria, mas nada vale na prática (1793), demonstrando ainda que essa 
preocupação tão premente no pensamento de Kant articula-se aos debates empreendido no 
Esclarecimento berlinense, no Século das Luzes. 

Sacha Zilber Kontic 

Doutorando em Filosofia (USP) 

sacha.kontic@usp.br 

A noção de natureza no ocasionalismo de Malebranche 

Desde os primeiros escritos, Malebranche considera a noção aristotélica e escolástica de natureza 
como uma pura quimera. Segundo ele, a noção de forma substancial não é nada mais do que um 
falso juízo sobre aquilo que percebemos pelos sentidos. A matéria extensa não possui aquilo que a 
escolástica chamava de “qualidades ocultas”, assim como nenhum tipo de espontaneidade. Sendo 
fundamentalmente inertes, os corpos devem agir somente segundo as relações de distância e de 
movimento, sem possuir nenhum princípio próprio de mudança. Essa crítica, que Malebranche 
compartilha com Descartes e Gassendi, assume um novo sentido após a publicação do XVº 
Esclarecimento da Recherche, assim como do Traité de la Nature et de la Grâce. Nestes dois textos 
fundamentais para a elaboração do ocasionalismo malebranchista a noção de natureza sofre um 
deslocamento conceitual em relação ao seu significado para a filosofia escolástica. Não mais algo 
próprio ao mundo material, a natureza passa a ser, em seu sentido estrito, as leis gerais que Deus 
estabeleceu para constituir e conservar suas obras por uma ação uniforme e constante. Se por um 
lado esse deslocamento legitimado pela distinção entre causa real (a ação eficaz de Deus nas 
criaturas) e causa ocasional (a determinação da ação da causa universal nos seres particulares) 
possui um fim apologético, pois mostra a dependência de todas as criaturas à Deus, por outro ela 
fornece um novo sentido e à própria noção de “ciência natural”. Assim, ao negar toda a eficácia e a 
potência aos seres criados, Malebranche erige a natureza como um sistema de leis constantes que, 
sendo criadas por Deus, deve criar pelas vias mais simples a maior diversidade possível de efeitos. A 
presente comunicação visa assim (1) analisar a crítica de Malebranche à noção escolástica de 
natureza, (2) buscar compreender como o ocasionalismo permite que Malebranche passe a 
considerar a natureza como o conjunto das leis gerais de Deus e (3) apontar brevemente a sua 
influência em alguns autores do século XVIII.  

Sébastien Charles 

Doutor em Filosofia (Université d’Ottawa) 

Professor da Université du Québec à Trois-Rivières 

Voltaire : philosophe ou anti-philosophe des Lumières ? 

Si l’on cherche à caractériser l’esprit des Lumières, c’est en général à Voltaire qu’on se réfère, 
comme s’il incarnait à lui seul les grandes mutations intellectuelles et sociales connues au XVIIIe 
siècle. Que ce soit au niveau théorique, par exemple en philosophie naturelle, où il s’est montré un 
adepte de Newton au moment même où le cartésianisme dominait encore en France, ou au niveau 
pratique, là où son combat contre le fanatisme religieux et en faveur de la tolérance en a fait un 
symbole du respect de la dignité humaine, Voltaire semble bien être le représentant exemplaire des 
avancées de son siècle. Mais en rester là, ce serait passer sous silence d’autres aspects peut-être 
moins connus, mais tout aussi caractéristiques de la pensée voltairienne, et qui s’harmonisent mal 
avec les orientations philosophiques de son temps. Parmi ceux-ci, je prendrai comme exemple 
paradigmatique sa métaphysique finaliste et déiste, qui le classe plutôt du côté des anti-philosophes 
que des philosophes des Lumières, anti-philosophes avec qui il partage bon nombre d’arguments, 
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même si, bien sûr, il a cherché à se démarquer nettement de leur discours apologétique et du 
christianisme qui le justifiait. Reste une ambiguïté fondamentale malgré tout, qui ne peut que 
donner lieu à interprétation, et c’est d’ailleurs l’enjeu de cette conférence que de tenter de la penser 
jusqu’au bout, quitte à détrôner Voltaire de son piédestal et à remettre en question son statut de 
représentant exemplaire des Lumières. 

Selma de Sá Barros 

Mestranda em Filosofia (USP) 

selbaruch@yahoo.com.br 

Liberdade natural e liberdade civil em Rousseau 

O tema vinculado à liberdade do homem sempre suscitou e ainda promove várias discussões, em 
especial entre os filósofos políticos de diversas épocas, dos quais podemos citar Jean-Jacques 
Rousseau como sendo um dos mais relevantes estudiosos do século XVIII acerca de tal problema. No 
Contrato Social, Rousseau expõe sobre o homem nos seus dois estados: o Estado de Natureza, em 
que o homem possui liberdade natural, com seus direitos ilimitados, ou seja, um ser absoluto, que 
basta a si mesmo; e o Estado Civil ou do cidadão, onde o homem possui uma liberdade determinada 
pelas leis que ele mesmo acatou e que através delas lhe garantirá a segurança necessária para viver 
em paz na sociedade. Deste modo, pretendemos expor neste trabalho de forma suscinta o que seja a 
liberdade humana tanto no Estado de Natureza quanto no Estado Civil, para Rousseau, verificando 
sua importância para a constituição de um corpo político na sociedade civil. 

Sertório de Amorim e Silva Neto 

Doutor em Filosofia 

Professor da Universidade Federal de Uberlândia 

sertorioneto@gmail.com 

Filosofia prática e elogio das “Luzes” no De mente heroica de Vico 

A partir do estudo da oração De mente heroica, proferida por Vico na solenidade de inauguração do 
ano acadêmico de 1732 da Regia Università di Napoli, sustentarei a tese segundo a qual esta forma 
específica de oratória (e Vico proferiu durante a vida quase uma dezena de orações daquele tipo) 
cumpria uma centralidade no plano vichiano de uma “Filosofia prática” oportuna às monarquias 
esclarecidas do Sei-settecento. Nas páginas do De mente heroica vemos Vico conectar, em paralelo, 
os processos (a) filogenéticos e (b) ontogenéticos humanos – (a) “a história universal das nações” 
(Sn25, p. 163), ou seja, o processo a partir do qual a humanitas, da solidão bestial dos primeiros 
descendentes de Noé, alcançou o “governo sumamente conforme à natureza das ideias humanas 
desenvolvidas, que é a verdadeira natureza dos homens” (Ibid., p. 186), as monarquias, e (b) a 
instrução pública universitária, que conduz os jovens, “comovidos pelas paixões terrenas” (De mente, 
p. 153) e desejosos de riquezas, honrarias e poder (Ibid., p. 139-141), às ideias humanas 
desenvolvidas, a uma completa sabedoria – e portanto apregoar a imagem dos Reis como 
beneméritos de toda a humanitas ao difundir, não somente sobre as suas possessões incultas, mas 
também nas rudes mentes juvenis, a verdadeira natureza humana, racional. 

Silvio Gabriel Serrano Nunes 

Doutor em Filosofia 
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Os Princípios Iluministas na Constituição Espanhola de Cádiz (1812) e as Repercussões na História 
Constitucional do Brasil  

Pretende-se abordar a complexa recepção dos princípios politicos norteadores da Revolução 
Francesa com base na Filosofia Política do Iluminismo na Constituição Espanhola de Cádiz, de 1812, a 
exemplo da afirmação dos fundamentos da soberania na nação e não no rei, da monarquia 
constitucional, da separação dos poderes, da liberdade de imprensa, dentre outros. 

Assim como, pretendemos analisar a grande repercussão do documento constitucional espanhol 
(para alguns constitucionalistas um documento constitucional hispano-americano, pela expressiva 
representação latino-americana no processo constituinte) em toda a América Latina, em especial no 
Brasil ainda Colônia graças ao decreto de Dom João VI que por um dia fez vigorar a Constituição de 
Cádiz em solo brasileiro e posteriormente nos debates da Assembleia Constituinte de 1923, que 
culminariam na Constituição Política do Império do Brasil de 1824. 

Sônia Campaner Miguel Ferrari 

Doutora em Filosofia 

Professora assistente na PUC-SP 
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A Natureza e os Índios no poema de Basílio da Gama, “O Uraguai” 

O poema O Uraguai, de Basílio da Gama, escrito no século XVIII, é entendido principalmente como 
um poema alegórico que homenageia o Marques de Pombal e sua política iluminista. Percorre-se, 
neste ensaio, algumas interpretações do poema e procura-se apontar, em virtude das 
particularidades e ambiguidades do projeto iluminista português, outras possibilidades de 
interpretação do poema a partir dos elementos considerados acessórios: a natureza e os índios. 

Stéphane Pujol 

Doutor em Letras 

Professor da Université de Paris-Nanterre 

Les Lumières et l’invention de humanité 

Le concept d’humanité est sans doute le lieu où l’on peut saisir précisément cette tension entre le 
fait et la norme, constitutive de l'éthique des Lumières. Cette notion renvoie à un ensemble de 
données empiriques concernant l’homme dans le monde, mais elle désigne également un devoir-être 
humain. L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert définit en effet l’humanité comme une notion 
morale et en fait une vertu. Ce qui frappe dans les textes, c’est la promotion de l’humanité comme 
appartenance à un genre commun et comme régime de droits et de devoirs. Qu’est ce que cela 
signifie qu’il faille être humain si on l’est déjà par nature? Quel est le sens de cet appel ? C'est à cette 
question que notre contribution s'attachera à répondre. 

Suzane da Silva Araújo 

Mestre em Filosofia 
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Subjetividade e sentimento: do Emílio à Nova Heloísa 

Diferente do que fazia a tradição que se formou após o Renascimento moderno, Rousseau não busca 
um critério lógico-matemático, como Descartes, nem factual , como Bacon, para servir de base 
segura e objetiva as suas reflexões. Rousseau faz, justamente, o contrário, fazendo tudo depender do 
sentimento e da subjetividade. No programa educativo que apresenta na Carta XII, da obra A nova 
Heloísa, podemos ler o seguinte conselho dado a Julia: “Vamos abandonar nossos elementos de 
álgebra e de geometria. Abandonaríamos mesmo a física, se os termos que nos fornece me 
deixassem a coragem para fazê-lo”. As cartas de A nova Heloísa trazem a ideia de uma educação pelo 
gosto, e a tem como superior a tendência dominante na época da ilustração. 

Diante disso, nosso objetivo é ressaltar alguns pontos na sabida desconfiança demonstrada por 
Rousseau diante dos sistemas teóricos e científicos cada vez mais popularizados pelos 
enciclopedistas. Fato que se manifesta desde o Discurso sobre as ciências e a artes, mas aprofunda-
se no Livro IV do Emílio e, também, embora de uma maneira menos preocupada com a seriedade das 
questões morais que era a base de suas críticas aos iluministas, A nova Heloísa. 

Tessa Moura Lacerda 

Professora do Departamento de Filosofia da USP 

tessalacerda@gmail.com 

O corpo e o feminino: a leitura de Emilie du Châtelet a respeito do corpo em Leibniz 

O corpo, o papel do corpo não apenas na vida moral, mas para a visão de mundo que caracteriza 
cada indivíduo: na filosofia de Leibniz a singularidade de cada pessoa está inevitavelmente ligada a 
sua existência como corpo. Nosso corpo é nosso ponto de vista sobre o mundo no qual estamos 
imersos. 

O tema controverso do corpo leibniziano é retomado pela filósofa Emilie du Châtelet em suas 
Instituitions de physique (de 1740). Du Châtelet reconstrói o argumento de Leibniz contra a 
concepção cartesiana que reduz o corpo à matéria extensa. A novidade de Leibniz em sua crítica a 
Descartes está na maneira de buscar o fundamento da questão do corpo. É o Princípio de razão 
suficiente, segundo o qual nada existe sem razão, que mostra que o fundamento do universo físico se 
encontra da força. Leibniz cria a dinâmica. E Du Châtelet compreende essa novidade mesmo sem o 
distanciamento dos leitores que, séculos mais tarde, apontarão como Leibniz transforma a questão 
do fundamento presente na história da filosofia e como cria uma nova área de conhecimento.  

A leitura de Émilie du Châtelet sobre a filosofia de Leibniz interessa-nos sobretudo pelas polêmicas 
envolvidas na questão. Em outras palavras, interessa-nos não apenas mostrar a leitura atenta de Du 
Châtelet, que compreende e explica de maneira claríssima o lugar da interpretação de Leibniz no 
diálogo entre seus contemporâneos (sobretudo Descartes e Malebranche), mas também, e 
sobretudo, pensar o que significa fazer esse trabalho de interpretação sendo uma mulher, a primeira 
mulher na ciência francesa. 

Valdir Vieira Rezende 

Mestre em Filosofia pela USJT 

Doutorando em Filosofia pela PUC-SP 
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Abuso de um e omissão de outro: o estabelecimento da propriedade e da desigualdade, no 
Segundo discurso de Rousseau 

O Discurso sobre a desigualdade traz, logo no início de sua Segunda Parte, a exposição de Rousseau a 
respeito da maneira como a propriedade privada foi estabelecida no convívio humano. Ao explicar o 
surgimento da propriedade, Jean-Jacques narra a conduta daquele que demarcou e se apossou do 
terreno que anteriormente era de uso comum, pertencente a todos, anunciando “isto é meu”. 
Também participam desse ato aqueles que, sem avaliar suas consequências, submetem-se à 
situação. Finalmente, há os que permanecem omissos, mesmo percebendo o abuso desse 
apossamento. O comportamento de apoderar-se do terreno, anteriormente comum, fazendo dele 
uma propriedade exclusiva e a omissão – ou a ausência de rebeldia – daqueles que perceberam suas 
consequências deu origem à desigualdade entre os homens, problema que nos afeta ainda hoje. Em 
suma, o objetivo principal desta comunicação é provocar uma reflexão sobre as causas ou os motivos 
que levaram os homens a admitir a instituição da propriedade. Para isso, trataremos dos 
personagens e as consequências de seus atos nessa importante passagem do Segundo discurso, de 
Jean-Jacques Rousseau. 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Constança Peres Pissarra 

Vinicius Berlendis de Figueiredo 

Doutor em Filosofia 

Professor do Departamento de Filosofia da UFPR 
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“As rainhas da Pérsia”, de Le Brun e “Gilles”, de Watteau – a passagem do clássico ao moderno na 
França 

Charles Le Brun (1619-1690) foi o principal pintor da época de Luis XIV. “As rainhas da Pérsia diante 
de Alexandre” (1660-61) é um “quadro-manifesto”, que representa a poética da Grande Maneira 
característica do classicismo da Academia na segunda metade do século XVII. Antoine Watteau 
(1684-1721), pintor das “fêtes galantes”, foi usualmente considerado um partidário poético da 
superfície, da frivolidade e de alguma melancolia, como atesta “Gilles” (1719). A comparação entre 
os dois pintores será ocasião para investigarmos as mudanças poéticas e de gosto na irrupção da vida 
moderna na França setecentista.  

Vital Francisco C. Alves 

Doutorando em Filosofia 

Universidade Federal de Goiás 

vitalalves1@gmail.com 

A ridicularização da virtude no teatro de Molière 

Na história da dramaturgia francesa, a obra de Molière ocupa uma posição de destaque por romper a 
dependência do teatro francês da reprodução quase que exclusiva de temáticas ligadas à mitologia 
grega vigente no século XVII. O seu teatro se caracteriza por tecer críticas aos costumes da época e 
foi decisivo – ainda que indiretamente – para a criação da Comédie-Française. No século XVIII, o 
pensador francês D’Alembert propõe a criação de um teatro de comédia em Genebra e sua proposta 
é rejeitada de maneira contundente por Jean-Jacques Rousseau. Encontramos na Carta a 
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D’Alembert, escrita pelo pensador genebrino, os motivos de sua rejeição à fundação do referido 
teatro - uma peculiar reflexão sobre as tragédias gregas e a defesa da tese de que o teatro de 
Molière promove uma ridicularização da virtude. Diante desse contexto, a presente comunicação 
terá dois objetivos fundamentais: com o primeiro, visa-se examinar em que consiste a proposta 
d’alembertiana para a criação de um teatro em Genebra, isto é, suas características e prováveis 
objetivos; com o segundo objetivo, pretende-se analisar os argumentos rousseauístas que embasam 
sua recusa à proposta oferecida por D’Alembert e, buscar compreender as razões pelas quais 
Rousseau sustenta que o teatro de Molière fomenta uma ridicularização da virtude. 

Vladimir de Oliva Mota 

Doutor em Filosofia (USP) 

Professor da Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

deolivamota@hotmail.com 

O gosto em Voltaire 

O problema essencial envolvido na vivência com a arte é o do gosto (ou do juízo estético). Não 
obstante sua importância para o pensamento sobre a arte, percebe-se hoje um abandono 
generalizado acerca das discussões sobre o problema do gosto. A própria palavra “gosto” adquire 
conotações prosaicas e pejorativas na atualidade. Todavia, a reflexão leva à constatação de que a 
arte não pode sobreviver sem o gosto porque isso equivaleria à paradoxal afirmação de que a arte 
sobrevive sem a arte, isto é, dizer que há arte sem que haja gosto corresponde a dizer que a arte 
pode existir sem oferecer as satisfações que somente ela oferece, isso é o que significa a arte sem o 
gosto. Assim, a retomada do debate sobre o gosto se faz sempre necessária e urgente no atual 
mundo da arte, evitando, dessa forma, o dogmatismo disseminado de se considerar a operação do 
gosto como antiquada e retomando o diálogo real a respeito da arte porque, sem a discussão de 
gosto, não se pode falar da arte enquanto arte, mas apenas da arte como um registro histórico, 
psicológico, moral etc., pois é o gosto que confere à arte seu valor único. A palavra gosto ganhou 
destaque na discussão sobre a arte no final do século XVII e início do século XVIII, período 
determinante para a passagem da chamada “crítica do gosto” à Estética (enquanto disciplina 
específica). E é exatamente sobre esse período que o presente trabalho se debruça a partir do 
pensamento voltairiano; buscando a reflexão essencial a respeito da arte em seu momento crucial, 
com o propósito de combater o medo e o acanhamento de refletir sobre um tema indispensável para 
quem lida com a arte – seja na condição de criador, de espectador e, sobretudo, de estudante e de 
professor de arte –, a saber: o gosto. Assim, o que aqui se pretende é compreender os fundamentos 
da ideia de gosto em Voltaire, considerando como texto base o Le Temple du goût, obra essencial 
para se aproximar da estética voltairiana, sem deixar, evidentemente, de recorrer a outros textos do 
filósofo que ajudem a esclarecer o problema proposto. 

Wainer Furtado Neves 

Mestre em Cultura e Sociedade (UFMA) 

Professor EBTT 

wainer.neves@ifma.edu.br 

O Rousseau de Nietzsche 

O texto tem como proposta estabelecer um diálogo entre o pensamento de Nietzsche e Rousseau no 
sentido de pontuar a crítica contundente que Nietzsche desfere ao pensamento filosófico de 
Rousseau, sobretudo quanto aos aspectos políticos, morais e culturas. A leitura de Nietzsche frente a 
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Rousseau é digna de nota, ambos expressões filosóficas críticas da décadence que, por vezes se 
revelam inconciliáveis, mas ao mesmo tempo revelam uma faceta conciliável em seus diagnósticos 
da cultura e da política Moderna. É proposital ao texto lançar-se quanto ao objetivo deste trabalho 
em alcançar as considerações nietzschianas na qual pontuam, ao olhar de Nietzsche, Rousseau 
enquanto expressão da própria decadência da Modernidade, sobretudo em conceitos como 
natureza, moralidade e política. Segundo o comentário que Viesenteiner (2006) faz acerca das 
críticas nietzschianas à Rousseau, Nietzsche estava ciente da forte influência do pensamento 
rousseauísta na constituição da cultura Moderna, um dos pilares-chave para a compreensão da 
Modernidade decadencial, exemplo disso, é o desenrolar da Revolução Francesa, que eclodiu como 
consequência, em grande parte, da influência do Iluminismo, movimento este idealizado e 
concretizado por pensamentos como o de Rousseau. Embora Nietzsche tivesse, ele mesmo, 
contraposto o Iluminismo ao movimento revolucionário francês, depois acabou por mudar tal 
contraposição, aderindo a uma postura mais convencional e passando a defender uma continuidade 
entre o Iluminismo e o desencadear da Revolução Francesa. A leitura que faremos no texto da crítica 
de Nietzsche a Rousseau tem como ponto de partida principalmente os fragmentos póstumos de 
Nietzsche reunidos nos Escritos Políticos I e II. Apesar de ponderarmos as críticas de Nietzsche a 
Rousseau, o que para ele, este seria a lógica decadencial da Modernidade, é de inteira relevância 
pontuar o que ambos pensaram quanto ao conceito de Natureza, o que nos permitirá vislumbrarmos 
algumas aproximações e distanciamentos entre ambos. 

Walter Romero Menon Jr. 

Doutor em Filosofia 

Professor adjunto da Universidade Federal do Paraná 

romeromenon@yahoo.fr 

As bases fisiológicas do belo e do sublime. Natureza e crítica ao ceticismo na estética de Edmund 
Burke 

Essa comunicação tem como propósito, em um primeiro momento, examinar o argumento contra o 
ceticismo, esboçado no texto de Burke, Sobre o Gosto de 1757. Como se sabe este texto aparece, em 
parte, como uma reação ao Do padrão do Gosto de Hume publicado no mesmo ano. Em um segundo 
momento, pretende-se examinar a crítica de Burke, elaborada na terceira parte da Investigação 
filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e do belo, à noção de proporção como princípio 
estético. A proporção é o fundamento de uma interpretação da natureza de extração platônica, ou 
neoplatônica que estaria na base do pensamento estético/moral de pensadores como Shaftesbury e 
Hutcheson, entre outros. As ideias de ordem, harmonia e proporção constituem a essência da 
natureza, e por extensão, princípios estéticos/morais que fundamentam as regras de conduta em 
sociedade. 

Se por um lado, Burke não se destaca de seus contemporâneos, no que diz respeito à ideia de que a 
teoria estética se confunde com a teoria sobre a moral e, em última medida, é uma teoria da 
natureza, por outro, se apoiando nas concepções mecanicistas newtonianas, e em Locke, aposta em 
um universalismo do gosto e em uma objetividade do belo que se opõe tanto a interpretação 
sensualista, associacionista humiana, quanto àquela outra platônica de Hutcheson. Nesse sentido, 
queremos examinar como, a estética fisiológica de Burke, para utilizar a alcunha que Kant lhe 
empresta, busca estabelecer um fundamento universal às concepções de belo e de sublime, ou seja, 
compreender a unidade na variedade, sem abandonar-se a um empirismo radical e sem apostar em 
uma essência ideal da natureza. 
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Wenderson Silva Oliveira 

Mestrando em Música 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU); Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais (FAPEMIG) 

musica_wenderson@hotmail.com 

A problemática do registro vocal grave feminino na ópera do século XVIII: uma comparação entre a 
bas-dessus, haute-contre e o contralto na Itália 

Consideramos a ópera uma “obra teatral que combina solilóquio, diálogo, cenário, ação e música 
contínua (ou quase contínua)” (GROUT & PALISCA, 1994, p.316). Sadie (1989) mostra-nos que ópera 
é o termo genérico que faz alusão à obras dramático-musicais nas quais atores cantam em algumas 
ou em todas as cenas. Essas definições, a princípio, podem parecer muito sucintas, mas eles 
expressam, de forma objetiva, a essência desse espetáculo cênico-musical, que numa adjeção de 
ações artísticas, compõem este cenário na tradição musical europeia por mais de quatrocentos anos. 
Essa tradição iniciada em Florença no final do século XVI, logo se dilata por outros centros culturais 
europeus (França, Inglaterra e Alemanha) e cada região estrutura o espetáculo conforme a 
necessidade de celebrar um acontecimento, satirizar determinadas situações, enaltecer um soberano 
ou monarca, difundir correntes ideológicas, principalmente porque “à época dos poderes absolutos, 
os soberanos gostavam de afirmar-se pelo dom de uma festa, isto é, de um acontecimento que se 
inscrevia em todas as memórias” (STAROBINSKI, 2010, p.19) e, inscrita nessa perspectiva, a ópera se 
estabelece, no decorrer do século XVII, nos lugares acima citados. No século XVIII, os debates sobre a 
ópera se expandem, principalmente as comparações entre as estéticas italiana e francesa, podemos 
aqui citar o Parallèle des Italiens et des Français en ce qui regarde la musique et les opéras (1704), de 
François Raguenet (1660-1722); a Comparaison de la musique italienne et de la musique française 
(1706), de Jean-Laurent Le Cerf de La Viéville (1674-1707), além da Lettre sur la musique française 
(1753), de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Essas três fontes, além de aspectos gerais, trazem 
consigo aspectos específicos dos espetáculos – um deles as vozes na ópera. A voz feminina é um 
debate constante nessas comparações, ambas trazem as características de cada estética, além de 
nos apresentar ideias sobre os aspectos da própria sonoridade de cada uma delas e o registro vocal 
grave feminino é bastante controverso em ambas estéticas. Ao referirmos a registro vocal, 
estabelecemos como sinônimo, em nosso entendimento, a classificação vocal. Para tal, destacamos o 
registro vocal bas-dessus, um tipo de voz que segundo o Grove Dictionary of Music and Musicians era 
o termo utilizado para designar as vozes femininas graves francesas; o haute-contre, um termo 
utilizado para designar vozes masculinas agudas, que substituíam essas vozes femininas graves em 
algumas óperas e na música sacra e o contralto, termo de derivou do contratenor altus da polifonia 
renascentista e que representa o registro vocal grave feminino e agudo masculino na ópera e na 
música sacra italiana. Nosso objetivo neste trabalho é destacar as informações que os textos 
primários trazem sobre esses registros, relacionando-as, caracterizando-as e comparando-as e, para 
nos auxiliar, nos apoiamos em exemplos musicais, que nos oferecem uma visão sobre essa prática 
vocal, buscando entender, desse modo, podemos as relações que essas tipologias vocais tinham com 
o teatro musical. 

William Romualdo 

Mestrando 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Marília-SP 

liam_romualdo@yahoo.com.br 

Princípios do materialismo de Holbach: a relação entre o mundo físico e o mundo moral 
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Trata-se de analisar e compreender os princípios do materialismo do Barão de Holbach (1723-1789), 
em especial, a relação entre o mundo físico e o mundo moral. Faremos esse estudo a partir de alguns 
capítulos que tratam dessa temática, em sua principal obra, Sistema da Natureza ou das leis do 
mundo físico e do mundo moral, de 1770. 

Para Holbach, tudo está em movimento contínuo no universo. A natureza é uma totalidade material 
que contém todos os corpos e seres, nada existe para além dela. Há na natureza uma unidade entre 
matéria e movimento, bem como uma imensa rede de causalidades entre as partes e o todo. A 
matéria é constituída por movimento, não pode haver matéria sem movimento ou movimento que 
não seja intrínseco à matéria. Na natureza, o movimento é entendido como um esforço ou uma 
tendência do corpo material para mudar de lugar no espaço. Desse movimento natural dos corpos, 
deriva-se as relações entres os corpos e os seres. 

Segundo Holbach, não há uma distinção entre o homem físico e o homem moral, o ser humano é um 
ser organizado e puramente físico, já que o homem moral é simplesmente o ser físico considerado 
pelo aspecto de sua maneira de agir de acordo com sua organização particular. O ser humano, como 
qualquer outro ser corpóreo, também faz parte da natureza e está submetido às suas leis imutáveis, 
de modo que não pode se livrar dos efeitos e transformações dessas leis. 

A concepção monista da natureza e do ser humano, a ideia de movimento inerente à matéria e a 
própria discussão da relação entre o mundo físico e o mundo moral serão as principais bases 
argumentativas do Barão de Holbach para a apresentação do trabalho. 

Wilson Alves de Paiva 

Doutor em Filosofia da Educação (USP), com pós-doutorado em Educação e Cultura (University of 
Calgary, Canadá) 

Professor da Faculdade de Educação da UFG 

wap@usp.br 

O mundo de Sofia: as circunstâncias entre a luz e a sombra 

O filósofo genebrino Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) foi um dos maiores expoentes da 
intelectualidade europeia do século XVIII; porém, juntamente com os demais, não escapou de  
reproduzir em seus escritos a visão da família patriarcal e papel de passividade da mulher, negando-
lhe a mesma educação projetada ao homem. Fato que acontece em maior ou menor grau nos 
escritos de Diderot, Barão d’Holbach e de A. L. Thomas, além da produção inglesa nos nomes de 
Hume, Smith e Burke. Na França o nome da Mme. D’Epinay surge como contraponto a essa 
perspectiva e seus escritos lançam luz à questão; mas é com a inglesa Mary Wollstonecraft que o 
estatuto da mulher ganha mais visibilidade, saindo da sombra na qual se encontrava. Porém, a 
leitura dela de Rousseau é bastante crítica e em quase todas as obras o nome do filósofo genebrino 
aparece como referência de alguém que pensou somente na educação do homem, negligenciando 
totalmente a educação da mulher e seu papel político na sociedade de então. Principalmente no 
livro A Vindication of the Rights of Woman (A reinvindicação dos direitos da mulher), Wollstonecraft 
interpreta que a educação apresentada no Emílio é um plano específico para o homem, e não para a 
mulher – a qual deve passar por apenas um treino a fim de que seja agradável aos homens. Para ela, 
o que podemos chamar de “mundo de Sofia” é voltado para apenas agradar o homem e servir de 
objeto sujeito a sua vontade. Enquanto a figura de Emílio simbolizaria as luzes, Sofia estaria nas 
trevas do conhecimento, da virtude e da cidadania. Visão que se perpetuou ao longo dos séculos XIX 
e XX, influenciando leitores, como a historiadora francesa Elisabeth Badinter, com repercussões no 
Brasil, nos textos de Nísia Floresta, por exemplo. Parte verdade, essa visão não diz tudo. Ou seja, as 
circunstâncias do personagem criado por Rousseau para ser a companheira do protagonista Emílio 
não estaria totalmente nas trevas, como criticou Wollstonecraft; mas, também, não poderia estar no 
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mesmo lugar que Emílio, considerando a visão de mundo patriarcal de quase todos iluministas, 
incluindo Rousseau. Entretanto, ao tomarmos os exemplos de vida de filósofo genebrino em suas 
relações com as mulheres, alguns trechos do Emílio e até algumas obras, como a Júlia ou a Nova 
Heloísa, podemos até dizer que o mundo de Sofia não era de completa penumbra, embora não fosse 
iluminado tal como era o deu seu esposo, Emílio. 

Yanet Aguilera 

Doutora em Filosofia 

Professora de História do Cinema na Universidade Federal de São Paulo 

aguilera.yanet@unifesp.br 

Kiarostami, um Usbeck irônico 

Os filmes de Abbas Kiarostami foram analisados, principalmente pela crítica francesa, como um 
cinema autorreflexivo, portanto, um exemplo de como o cinema moderno alcançou paragens 
inusitadas Trata-se de um cineasta moderno ou..., por que não dizer, ilustrado? Penso que os 
processos autorreflexivos usados pelo iraniano vão além da mera cópia daqueles do cinema 
moderno europeu, como os da Nouvelle Vague, por exemplo. Em Cópia Fiel (2010), feito no exílio, 
Kiarostami, de certa forma, responde cinematograficamente como um persa contemporâneo – um 
Usbeck irônico – à imagem do outro que o livro As cartas persas, de Montesquieu, construiu e que, 
de certa forma, foi retomada pela crítica cinematográfica francesa ao analisar seus filmes. 
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Professora do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade 
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O significado de barbárie e de cultura na filosofia kantiana e sua relação com o Novo mundo 

No século XVIII predominam visões que, de forma simplista, poderíamos qualificar como 
etnocêntricas, mas que necessitam, todavia, de uma investigação mais atenta à guisa de uma 
compreensão mais justa. Nessa perspective, investigar o significado de barbárie, cultura, civilidade à 
luz do pensamento no qual se instalam tais conceitos, parece ser peça fundamental para uma 
tentativa de elucidação. O presente trabalho objetiva precisamente analisá-los, buscando sua relação 
com a forma de pensar o Novo Mundo, utilizando, para tanto, como fio condutor o pensamento 
kantiano, considerando mais especificamente suas ideias sobre o desenvolvimento das disposições 
naturais para o uso da razão, uma vez que estas repercutem na forma como Kant concebe a 
sociedade civil, bem como nas várias esferas que dela se nutrem, tais como, o direito, a política, a 
moral, articulando-se à própria noção de Esclarecimento. Esse percurso possibilitará perceber que 
onde se carece de cultura suficientemente desenvolvida e, portanto, reinem pensamentos contrários 
ao direito, vigorando uma liberdade sem lei, tem-se instalada a selvageria, a barbárie, termo que 
pode ser empregado tanto para o mundo europeu quanto para o Novo Mundo. 
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as convicções cristãs de Rousseau 

 

Mesa 17 - 05/09 - 10h00 - SALA 2 

 Rodrigo Lopes - A razão na música: teorias imitativas no Século das Luzes francês 
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 Wenderson Silva Oliveira - A problemática do registro vocal grave feminino na ópera do 
século XVIII: uma comparação entre a bas-dessus, haute-contre e o contralto na Itália 

 Fabio Stieltjes Yasoshima - Entre ressonâncias e reflexões: sobre a recepção dos escritos 
musicais de Rousseau no Brasil 

 

Mesa 18 - 05/09 - 10h00 - SALA 3 

 Clemie Ferreira Blaud - Cotejo dos textos de Nísia Floresta e Mary Wollstonecraft 

 Barbara Rodrigues Barbosa - As questões de gênero no século XVIII. Um diálogo entre Jean-
Jacques Rousseau e Mary Wollstonecraft 

 Gustavo Hessmann Dalaqua - Liberdade no republicanismo de Mary Wollstonecraft 

 Wilson Alves de Paiva - O mundo de Sofia: as circunstâncias entre a luz e a sombra 

 

Mesa 19 - 05/09 - 10h00 - SALA 4 

 Fábio Rodrigues de Ávila - Interesse virtuoso ou virtude interessada: o amor de si na moral de 
Holbach 

 William Romualdo - Princípios do materialismo de Holbach: a relação entre o mundo físico e 
o mundo moral 

 Marcelo de Sant’Anna Alves Primo - O tédio como questão filosófica: algumas aproximações 
entre Holbach e Leopardi 

 

Mesa 20 - 05/09 - 10h00 - SALA 5 

 Elayne de Araujo Pereira - Crítica do Século das Luzes a partir de Rousseau 

 Fabio Antônio da Silva - A recepção das ideias de Jean-Jacques Rousseau no Brasil do século 
XIX 

 Rafael de Araújo e Viana Leite - Rousseau era contra o teatro? Sobre o alcance da crítica na 
Carta a d’Alembert 

 Ravena Olinda Teixeira - A arte de dissimular em Jean Jacques Rousseau 

 

Mesa 21 - 05/09 - 10h00 - SALA 6 

 Hernani Veloso de Carvalho - Rousseau e a educação moral sob a ótica da interioridade 

 Felipe Matos Lima Melo - Emílio: um modelo para pensar o desenvolvimento racional de 
forma crítica 

 Suzane da Silva Araújo - Subjetividade e sentimento: do Emílio à Nova Heloísa 

 

Mesa 22 - 05/09 - 10h00 - SALA 7 

 João Paulo Alves Fonseca - Urbi et Orbi, Famílias e Iluminismo no Arraial do Tejuco: o impacto 
das reformas burguesas no cotidiano da colônia através da trajetória de três grupos 
familiares 

 Joelmir Cabral Moreira - Administração da Justiça nos anos do terceiro contrato de extração 
de diamantes, Arraial do Tejuco. (1749-1753) 

 Kelly Sellani - Mulheres forras no Arraial do Tejuco: Apontamentos sobre mobilidade social 
através das redes de compadrio (1750-1780) 
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Mesa 23 - 05/09 - 14h00 - SALA 1 

 Goldembergh Souza Brito - O bom selvagem na figura dos caraíbas em Jean-Jacques 
Rousseau 

 André Queiroz de Lucena - O direito “iluminista”: Barbeyrac e o Préface ao Le Droit de la 
Nature et des Gens de Pufendorf 

 Milton Meira do Nascimento - Soberania popular e democracia 

 

Mesa 24 - 05/09 - 14h00 - SALA 2 

 Kamila Cristina Babiuki - O Sobrinho de Rameau e a noção de gênio em Diderot 

 Daniel Santos Garroux - O paradoxo da linguagem em O Sobrinho de Rameau, de Denis 
Diderot 

 Luís Fernandes dos Santos Nascimento - A imaginação na Carta sobre os cegos 

 

Mesa 25 - 05/09 - 14h00 - SALA 3 

 Letícia Silva Batista - Se regularizar para vestir distintas vidas: o destaque da alfaiataria nas 
permissões camarárias e as suas razões (Termo de Mariana, 1735-1750) 

 Lucas Samuel Quadros - Boticários, receituários e remédios em Mariana colonial: um estudo 
de caso a partir das ações cíveis 

 Mariana França Soutto Mayor - Notas sobre a construção da Casa de Ópera de Vila Rica 
(1769-1770) 

 

Mesa 26 - 05/09 - 14h00 - SALA 4 

 Leandro Hollanda - O pessimismo voltairiano e as questões que o otimismo impõe a Voltaire 

 Ana Luiza Reis Bedê - A última batalha de Voltaire: mobilização da opinião pública por Lally 
Tollendal 

 Dirceu Magri - Voltaire, um percurso pelos trópicos 

 

Mesa 27 - 05/09 - 14h00 - SALA 5 

 Juliana Ferraci Martone - Da Alemanha: Madame de Staël na crítica de Jean Paul 

 Ana Portich - Por uma percepção retórica do teatro: a carta de Madame Riccoboni a Diderot 

 Christine Arndt de Santana - O Realismo da cena: aproximações entre Diderot e Machado de 
Assis 

 

Mesa 28 - 05/09 - 14h00 - SALA 6 

 Lussandra Barbosa de Carvalho - Razão, imaginação e a escrita pré-romântica de Rousseau 
no século XVIII 

 Maria de Lourdes Dionizio Santos - O lirismo amoroso na obra Júlia ou a Nova Heloísa, de 
Jean-Jacques Rousseau 

 Paulo Ferreira Junior - Entre a Literatura e a Filosofia: o tema da sexualidade no pensamento 
de Jean-Jacques Rousseau 

 Paulo Jonas de Lima Piva - Elogio à masturbação: materialismo e saúde em Diderot 
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Mesa 29 - 05/09 - 14h00 - SALA 7 

 Evilásio Barbosa da Silva - A filosofia iluminista na educação brasileira: novas possibilidades 

 Fabio de Barros Silva - A Filosofia das Luzes e o sentido público da educação: a atualidade da 
questão na política educacional brasileira 

 Francyhélia Benedita Mendes Sousa - Rousseau e Schiller: aproximações a partir da educação 

 

Mesa 30 - 05/09 - 16h00 - SALA 1 

 Pedro Augusto da Costa Franceschini - Herder e o Esclarecimento: uma reforma estética 

 Pedro Fernandes Galé - Winckelmann, Diderot e a questão do método 

 Oliver Tolle - A arte da retórica esclarecida 

 

Mesa 31 - 05/09 - 16h00 - SALA 2 

 Helena Esser dos Reis - Candeeiro de óleo de mamona: sobre tardia e limitada recepção da 
tolerância no Brasil 

 Luiz Felipe Netto de Andrade e Silva Sahd - Rousseau e o órgão detentor do poder executivo 

 Michele Amorim Becker - Rousseau e a recepção contemporânea do conceito de opinião 
pública 

 

Mesa 32 - 05/09 - 16h00 - SALA 3 

 Caio Carneiro Marques - Ensaio sobre a Poesia Épica. Uma tradução e uma investigação 
sobre Gosto, Arte e Literatura em Voltaire. A presença do épico Voltaireano na obra de 
Basílio da Gama 

 Maria Constança Peres Pissarra - A influência das Luzes em O Uruguai 

 Sônia Campaner Miguel Ferrari - A Natureza e os Índios no poema de Basílio da Gama, “O 
Uraguai” 

 

Mesa 33 - 05/09 - 16h00 - SALA 4 

 Pedro Henrique Ciucci da Silva - Reflexões de Diderot acerca da pintura: o belo e a crítica de 
arte 

 Jacira de Freitas - A visão de Rousseau e os iluministas sobre o Novo Mundo 

 Yanet Aguilera - Kiarostami, um Usbeck irônico 

 

Mesa 34 - 05/09 - 16h00 - SALA 5 

 Denise de Almeida Machado - As Luzes e as Mulheres: debates no novo mundo sobre a 
perspectiva de Thomas Jefferson 

 Adriana Mattar Maamari - As imagens do feminino em Diderot 

 André Luiz Barros da Silva - Diderot e seus ecos no Brasil moderno – A obra do francês 
ressoando em Machado, Guimarães e Clarice 
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Mesa 35 - 05/09 - 16h00 - SALA 6 

 Priscila Aragão Zaninetti - A abertura do espaço-cultural e a indeterminação do futuro no 
conceito moderno de história em Voltaire e Koselleck 

 João Carlos Lourenço Caputo - O laico e o religioso: o duplo caminho do fundamento da 
moral na obra de Voltaire 

 Vladimir de Oliva Mota - O gosto em Voltaire 

 

Mesa 7A - 05/09 - 16h00 - SALA 7 

 Abraão Lincoln Ferreira Costa - O Iluminismo alemão e a concepção goetheana de formação 

 Arlenice Almeida da Silva - Ahasvérus de Quinet: a presença de Herder em Castro Alves 

 Nuno Ribeiro - Goethe, Spengler e o método morfológico de Wittgenstein 

 

ATIVIDADE CULTURAL - 05/09 - 18h00 

 Mais informações em breve. 

 

PLENÁRIA - 05/09 - 19h00 - SALA 1 

 Olgária Matos - Rousseau: em busca da origem perdida 

 Sébastien Charles - Voltaire : philosophe ou anti-philosophe des Lumières ? 

 Stéphane Pujol - Les Lumières et l’invention de humanité 

 
 

QUARTA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Mesa 38 - 06/09 - 10h00 - SALA 1 

 Gustavo Luiz Nunes Borghi - Aspectos da ilustração em preceptivas portuguesas 

 Erygeanny Lira - As interpretações sobre o Iluminismo – o caso português 

 Claudia Beatriz Heynemann - Escritas da natureza na ilustração luso-brasileira 

 Eduardo Teixeira de Carvalho Junior - O iluminismo português: entre inimigos e defensores 
da nação 

 

Mesa 39 - 06/09 - 10h00 - SALA 2 

 Leonardo Canuto de Barros - O desejo de desigualdade: percursos da identidade no segundo 
Discurso de Rousseau 

 Selma de Sá Barros - Liberdade natural e liberdade civil em Rousseau 

 Vital Francisco C. Alves - A ridicularização da virtude no teatro de Molière 

 

Mesa 40 - 06/09 - 10h00 - SALA 3 

 Kayk Oliveira Santos - Construtivismos na Filosofia de Condillac 

 Mariana Moreira da Silva - Condição humana e animal: semelhanças e diferenças segundo 
Condillac 
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 Mauro Dela Bandera - Da regressão à progressão: a aplicação do método analítico 
condillaquiano nas reflexões antropológicas de Rousseau 

 Breno Ferraz Leal Ferreira - O conceito de “mamífero”, segundo Alexandre Rodrigues Ferreira 
(1756-1815) 

 

Mesa 41 - 06/09 - 10h00 - SALA 4 

 Kamila Fernanda Barbosa Sampaio - Hannah Arendt e Rousseau: pensando a educação e a 
inserção das crianças no Mundo Comum 

 Kátia Aparecida Poluca Proença - Rousseau e a Sociedade Doméstica: a educação das 
mulheres 

 Luiz Henrique Alves de Souza Monzani - Notas sobre o desenvolvimento das paixões e do 
sentimento no Emílio 

 

Mesa 42 - 06/09 - 10h00 - SALA 5 

 Fernando Henrique Ferreira - O discurso do apropriador e o desenvolvimento das faculdades 
no segundo Discurso de Jean-Jacques Rousseau 

 Valdir Vieira Rezende - Abuso de um e omissão de outro: o estabelecimento da propriedade 
e da desigualdade, no Segundo discurso de Rousseau 

 

Mesa 43 - 06/09 - 10h00 - SALA 6 

 Helton Alves Sá - A questão judaica e o fim dos direitos humanos em Hannah Arendt 

 Alexandrina Paiva da Rocha - A importância do diagnóstico de Montesquieu sobre a falência 
da estrutura da moralidade na tentativa arendtiana de compreensão da natureza do 
fenômeno totalitário 

 Genivaldo Paulino Monteiro - Lacuna e continuidade: contribuições de Michel Foucault e 
Hannah Arendt para o debate contemporâneo em Filosofia Política 

 

Mesa 44 - 06/09 - 10h00 - SALA 7 

 Carlos André Chaves de Araújo - O juízo estético como faculdade política a partir das “Lições 
sobre a Filosofia Política de Kant”, de Hannah Arendt 

 Robson Pedro Veras - Rousseau e Kant: A Liberdade como Pressuposto Democrático 

 Ruy Castro de Souza Abreu - As bases kantianas para a defesa do melhoramento moral da 
espécie 

 

Mesa 45 - 06/09 - 14h00 - SALA 1 

 Fabíola da Silva Caldas - A querela do panteísmo: a redescoberta alemã de Spinoza e seus 
ecos na filosofia kantiana 

 Franciscleyton dos Santos da Silva - Kant e o cosmopolitismo tecnológico: para uma Paz 
Internacional diante do Progresso Técnico-Científico 

 Maria Valderez de Colletes Negreiros - O Século das Luzes nas confrontações 
contemporâneas: reler Montesquieu na era imagética 
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Mesa 46 - 06/09 - 14h00 - SALA 2 

 Natanailtom de Santana Morador - O “bom selvagem” em Rousseau e os “canibais” em 
Montaigne: aproximações e distanciamentos 

 Leonardo Oliveira Moreira - Rousseau e o Novo Mundo: o estatuto conceitual dos selvagens 
da América na dupla inferência político-antropológica 

 Genildo Ferreira da Silva - O discurso libertário de Rousseau no Inferno de Dante 

 

Mesa 47 - 06/09 - 14h00 - SALA 3 

 Guilherme Grané Diniz - Uma Antropologia do Crime: Comentários do Marquês de Sade 
sobre os Povos da América 

 Clara Carnicero de Castro - Sade e o conceito de organização 

 Francisco Verardi Bocca - O homem aprisionado: Sade, entre materialismo, erotismo e 
abordagens biranianas 

 

Mesa 48 - 06/09 - 14h00 - SALA 4 

 Bruna Andrade Pereira Peterlevitz - A metáfora do olhar na obra de Jean-Jacques Rousseau 

 Giorgia Cecchinato - O século do gosto e o belo sexo 

 Israel Alexandria Costa - Do ciúme enquanto problema filosófico 

 

Mesa 48 - 06/09 - 14h00 - SALA 5 

 Felipe Catalani - Conhecimento político: Adorno e as origens modernas da crítica como 
gênero 

 Danielle Christine Othon Lacerda - As Paixões de Madame Staël e o florescimento do 
Romantismo no final do século XVIII 

 Luciano da Silva Façanha - A fratura da estética classicista a partir do pré-romantismo de 
Rousseau 

 

Mesa 50 - 06/09 - 14h00 - SALA 6 

 Alexandre Amaral Rodrigues - A desumanidade e a desordem dos ricos: A crítica moral e 
econômica de Adam Smith à escravidão nas Índias Ocidentais 

 Evaldo Becker - Bolívar, leitor dos filósofos das luzes e proponente de um pan-americanismo 
libertador e independente 

 Maria Cecília Pedreira de Almeida - Entre dois mundos: um exame da recepção de ideias da 
Revolução Francesa em Raízes do Brasil 

 

Mesa 52 - 06/09 - 16h00 - SALA 1 

 Lourenço Fernandes Neto e Silva - Notas sobre a relação entre Condillac e Leibniz 

 Carlota Ibertis - Ligação de ideias ou prazer? A noção de princípio em Condillac 

 Fernão de Oliveira Salles - Natureza, arte e linguagem em Condillac: da “metafísica do 
sentimento” à “metafísica de reflexão” 

 Pedro Paulo Pimenta - Adam Smith e os enciclopedistas 
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Mesa 53 - 06/09 - 16h00 - SALA 2 

 André Campos da Rocha - D’Alembert e o papel da matemática na concepção filosófica de 
ciências naturais 

 Débora Aymoré - Controle da natureza e dominação do feminino: Rousseau e a crítica do 
valor do controle 

 Rodrigo Brandão - Reflexões sobre a correspondência entre D’Alembert e Voltaire (II) 

 

Mesa 54 - 06/09 - 16h00 - SALA 3 

 Ana Paula Londe Silva - A moderna escravidão colonial na teoria econômica de Adam Smith 

 Claudio Araujo Reis - A recepção das ideias liberais e a gênese do conservadorismo brasileiro: 
Cairu entre Smith e Burke 

 Leonardo André Paes Müller - Sistema e economia política: o caso da Escócia (Hume, Steuart 
e Smith) 

 

Mesa 55 - 06/09 - 16h00 - SALA 4 

 Robson Pereira Calça - Diderot, Rousseau e Condorcet: a mulher na educação pública e na 
república 

 Rodison Roberto Santos - As considerações de Condorcet sobre a opressão à mulher no 
século XVIII 

 Marlene de Souza Dozol - Pelos olhos de Rousseau 

 

Mesa 56 - 06/09 - 16h00 - SALA 5 

 Dario Galvão - A ideia de eu nos Livros I e II do Tratado da natureza humana de Hume 

 Julia Marchevsky - A condição da mulher e o progresso – Investigações de homens escoceses 
do século XVIII 

 Marcos Fonseca Ribeiro Balieiro - Sociabilidade, sentimento e formação: sobre as mulheres 
em Hume e em Jane Austen 

 

Mesa 57 - 06/09 - 16h00 - SALA 6 

 Danilo Monteiro Firmino - O ateísmo radical de Barão de Holbach e a proximidade com o 
“neoateísmo”: uma reflexão possível 

 Camila Sant’Ana Vieira Ferraz Milek - A querela entre Helvétius e Diderot: relações entre 
natureza, moral e desenvolvimento humano 

 Ronei Clécio Mocellin - Pensar com as mãos 

 

ATIVIDADE CULTURAL - 06/09 - 18h00 

 Mais informações em breve. 
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PLENÁRIA - 06/09 - 19h00 - SALA 1 

 Vinicius Berlendis de Figueiredo - “As rainhas da Pérsia”, de Le Brun e “Gilles”, de Watteau – 
a passagem do clássico ao moderno na França 

 Alberto Postigliola - La conquête, les richesses, la justice. Montesquieu face à l’Amérique 
Latine 

 Michel Delon - Métiers à tisser entre métaphore et modèle. Diderot, Goethe, Freud, Henry 
James 




