
 
 

 1 

 

  



 
 

 2 

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO 

 

Alaércio Bremmer Maia 

Amanda Christian de Oliveira Sousa 

Bruna Gabriela Domingues 

Madalena Zamboni Iagnesz 

Pâmela Bueno Costa 

Patricia Aparecida Czelusniak 

Paulo Cesar Jakimiu Sabino 

Simone Luísa Ribeiro 

Uilson de Souza Senkoski 

Comitê científico 

Dr. Thiago David Stadler 

Dr. Paulo Bodziak Junior 

Ms. Leandro Sousa Costa 

  



 
 

 3 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Os resumos publicados nesse caderno fazem parte do “XI COLÓQUIO DE 

FILOSOFIA DA UNESPAR”, que será realizado nas dependências da 

Universidade Estadual do Paraná (Unespar) entre os dias 19 e 23 de 

novembro. Os resumos encontram-se ordenados por autor e ordem 

alfabética. 
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A INDÚSTRIA CULTURAL E O ENSINO DE FILOSOFIA  

Ademir José de Lima 

 UNESPAR | E-mail 

 

RESUMO: A Indústria Cultural é um conceito desenvolvido pelos filósofos alemães 

Theodor Adorno e Max Horkheimer da Escola de Frankfurt ao perceber a reprodução da 

obra de arte. As expressões artísticas, a partir do desenvolvimento das técnicas de 

reprodução, perdem sua originalidade e passam a atender exclusivamente a lógica do 

mercado. Para esses filósofos toda expressão artística reproduzida é uma mercadoria 

destinada ao consumo. Walter Benjamim filósofo alemão e pertencente à mesma escola 

de Frankfurt percebe que a arte em tempos de reprodutibilidade técnica perde várias 

características essenciais como a aura, autenticidade e valor de culto. Contudo, Benjamim 

observa a possibilidade da democratização da arte a partir de certos elementos da Indústria 

Cultural como o cinema e a fotografia. Para este filósofo a arte enquanto objeto de culto 

está destinada a um pequeno número de pessoas privilegiadas. Mas as expressões 

artísticas a partir da industrialização e do avanço das tecnologias desenvolvidas como o 

cinema, por exemplo, proporcionam algo ainda não experimentado no universo estético, 

a aproximação do grande público ao identificar-se com aspectos do seu cotidiano. Nessa 

perspectiva objetiva-se analisar a possibilidade da utilização de elementos da Indústria 

Cultural como forma de sensibilização nas aulas de filosofia no ensino médio. A 

metodologia a ser utilizada é a de Silvio Gallo encontrada em sua obra Metodologia do 

Ensino de Filosofia uma didática para o ensino médio, na qual o autor propõe um método 

que pode ser compreendido como um processo passando por quatros passos, a saber: a 

sensibilização, a problematização, a conceituação e a reconstrução de conceitos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Indústria Cultural; filosofia; arte. 
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ADMIRÁVEL MUNDO NOVO E AS ORIGENS DO TOTALITARISMO  

 

Alaércio Bremmer Maia 

 UNESPAR | maiaalaercio4@gmail.com 

 

RESUMO: O presente trabalho se propõe a fazer uma análise da famosa obra distópica 

de Aldous Huxley, “Admirável mundo novo”, focando, sobretudo, nas origens do 

totalitarismo, fortemente presentes na mesma. Para tanto, cabe fazer uma distinção do que 

é utopia e distopia, o momento em que tais gêneros se estabeleceram, e exemplos de cada 

uma. Feita esta breve introdução, partir-se-á para uma interpretação de “Admirável 

mundo novo” e da sociedade do texto, buscando evidenciar como o totalitarismo está 

presente na mesma e como conseguiu se estabelecer, ou, por quais meios conseguiu se 

estabelecer, tudo isso, traçando um panorama/conexão com a nossa atualidade. Para além 

de Aldous Huxley, outros autores e obras também serão utilizados para construir e 

reforçar esta análise, tal como Hannah Arendt, filósofa alemã que durante o século XX 

se debruçou sobre a questão do totalitarismo, bem como de suas origens; O filósofo 

esloveno Slavoj Zizek, que analisa tal conceito na contemporaneidade, Marilena Chaui, 

dentre outros.  Não menos importante, é a outra obra de Aldous Huxley “Regresso ao 

admirável mundo novo”, em que o mesmo faz uma análise da sua mais famosa obra, 

fazendo uma comparação da mesma com a contemporaneidade e mostrando os problemas 

que a humanidade enfrenta (problemas estes que poderiam acabar por culminar num 

sistema totalitário). O trabalho, além de mostrar as relações e as conversas possíveis entre 

literatura e filosofia, tem por objetivo também, incitar a reflexão sobre um tema 

complexo, que vem a se colocar em evidência, principalmente numa época em que 

políticos extremistas e autoritários acabam por ascender em democracias do mundo 

inteiro. Este trabalho é, antes de qualquer coisa, um alerta.  

PALAVRAS-CHAVE: Totalitarismo; Política; Filosofia.  
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INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO DE ARTHUR SCHOPENHAUER  

Amanda Christian de Oliveira Sousa 

UNESPAR | amandachristian94@hotmail.com 

 

 

RESUMO: Este trabalho pretende realizar uma breve introdução ao pensamento de 

Arthur Schopenhauer, filósofo alemão do século XXVIII, que viveu em meio ao 

movimento literário Sturm und Drang, mas não pode ser identificado com seus ideais; os 

ideais iluministas já buscam algo por e pela razão, um esclarecimento progressivo do 

humano o que é percebido pela exaltação do intelecto. Schopenhauer, ao contrário, é o 

primeiro autor na filosofia a defender que a “essência” do mundo não estava em algo de 

caráter racional, mas naquilo que ele denominou vontade. Em 1818 redige a primeira 

edição de sua obra fundamental ‘O mundo como vontade e como representação’. Onde 

defende que o mundo é caracterizado por representação e vontade, ou seja, não se resume, 

como toda filosofia supôs, a algo que possa ser representado. A representação toma como 

apriorístico o tempo e espaço; é a disposição dos objetos pela causalidade determinada 

pela sucessão ou sequência de momentos (tempo) e a posição de suas partes (espaço). 

Mediante a isso, torna-se possível o sujeito do conhecimento e objetos para o 

conhecimento. A vontade, como o “outro lado” do mundo, não é passível de ser conhecida 

por estes mesmos pressupostos presentes na causalidade. Para o filósofo, acessar essa 

Vontade dada como a essência da existência, requer ultrapassar o princípio de 

individuação.  

PALAVRAS-CHAVE: representação; vontade; causalidade. 
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SOBRE O CANTO E A NAVALHA: A FILOSOFIA COMO UM MODO DE 

DIZER NÃO A PARTIR DA TRANSA ENTRE NIETZSCHE, DERRIDA E 

BELCHIOR.  

 

Bruna Gabriela Domingues  

UNESPAR| brunynhadomingues@hotmail.com 

 

RESUMO: A filosofia é um modo de dizer não. Não para quem, que, quando e onde? A 

presente escritura ensaiará uma possibilidade de diálogo entre Nietzsche, Jacques Derrida 

e Belchior no que diz respeito a verdades absolutas desde muito cedo impostas no que 

tange principalmente a moral humana. Para isso, transaremos alguns aspectos da crítica 

nietzschiana (como a moral do rebanho e ressentimento, por exemplo) à construção 

histórica da moral, com conceito derridiano de Descontrução e Différance, e  com pontos 

da poética de Belchior em músicas como “Divina Comédia Humana”, “A Palo Seco”, 

“Alucinação”, “Dandy” “Todo Sujo de Batom”, entre outras. Objetiva-se com esse 

entrelaçamento filosófico, poético e musical, uma possibilidade de negação a valores 

impostos e pré-estabelecidos e a oportunidade de se realizar uma nova perspectiva de 

visão de homem e de mundo, sem, com isso, cair na armadilha de uma nova imposição. 

A partir do canto torto de Belchior e das perspectivas filosóficas de Nietzsche e Derrida, 

pretende-se, com essa escritura, cerrar, cortar, navalhar, uma forma de entendimento 

sobre o homem e seus aspectos morais, sociais, e até mesmo políticos, diga-se assim, 

dogmática, estanque, para que a ferida aberta permita a passagem do novo. Filosofia, vida, 

homem, enfim, visão de mundo e modo de vida germinam em solo úmido, respeitando e 

aprendendo sempre, do mesmo modo, um estado de sertão. Vida, filosofia, homem, 

enfim, entende-se aqui como conflito perene.  

PALAVRAS-CHAVE: Filosofia, moral, modo de dizer não. 
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POR UMA EDUCAÇÃO FEMINISTA A PARTIR DE CHIMAMANDA NGOZI 

ADICHIE. 

 

Bruna Gabriela Domingues  

UNESPAR| brunynhadomingues@hotmail.com 

Pâmela Bueno Costa 

UNESPAR | costapamela58@gmail.com 

 

 

RESUMO: O presente ensaio busca refletir sobre a possibilidade de uma educação 

feminista. A partir da leitura de duas obras essenciais do nosso tempo da  escritora 

nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie -  Sejamos todos feministas  e Para Educar 

Crianças feministas.   Através  de um olhar empírico para os acontecimentos diários, a 

escritora faz uma abordagem histórica e social  sobre o que é ser feminista, e a luta diária 

contra os esteriótipos de gênero. Dessa forma, pretendemos identificar uma leitura 

enviesada do movimento feminista enquanto um ‘‘aparelho ideológico“ que reporoduz 

um discurso de ódio aos homens e ainda de uma superioridade feminina. A leitura 

proposta nos fornece um campo para uma visão mais aberta e desconstruturora do que se 

entende por feminismo. Sejamos todos feministas nos indica que a luta por uma igualdade 

entre os sexos deve ser travada por todos, para isso a proposta de uma educação feminista. 

Nesse sentido, ao propor uma educação feminista, buscamos nos desvincilhar de uma 

lógica machista e sexista do ensino, que cria padrões e esteriótipos de gênero.  Pois, essas 

duas obras trazem um reflexo do nosso século XXI,  ainda marcado pela desigualdade 

entre homens e mulheres, assim, esse manifesto de Adichie nos faz refletir e pensar sobre 

muitas práticas de criação e formação, que,  muitas vezes, inconscientemente propagam 

e afirmam  essa realidade. 

 

PALAVRAS – CHAVE:  feminismo; educação; desconstrução. 
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DA IMORTALIDADE DA ALMA DE DAVID HUME 

Clara Luiza Dos Santos Lima 

Unespar | claraluisa_99@hotmail.com 

Estevão Lemos Cruz 

 Unespar | estevaolemoscruz@yahoo.com.br  

 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo geral alcançar a compreensão e a 

análise completa do ensaio “Da imortalidade da alma” escrito no final de 1755 por David 

Hume, um filósofo empirista cético do século XVIII nascido na Escócia. Hume parte da 

investigação particular da experiência à casos gerais do conhecimento; divide seu texto 

em três argumentos: os argumentos morais, os argumentos físicos e os argumentos 

metafísicos. Utilizarei quatro passos metodológicos para abordar as três razões, 

intitulados: Sensibilização, Problematização, Investigação e Conclusão. De recursos 

didáticos utilizarei slides para melhor visualização do conteúdo, e trechos bíblicos (dando 

maior ênfase ao livro romanos capítulo dois, versículo seis e sete) para buscar chegar ao 

seguinte questionamento: É possível provar a imortalidade da alma? Buscando respaldo 

no livro Da imortalidade da alma e outros textos póstumos da editora Ijuí – 2006 e na 

revista eletrônica de filosofia Cognitio – Estudos pág. 266-268 de 2012, entendemos que 

não podemos inferir a existência ou a não existência da imortalidade da alma, pela pura 

investigação racional, pois não temos nenhuma base sólida para inferir nem sua existência 

nem sua não existência a partir de nossa experiencia finita e mortal. Isto somente pode 

ser respondido pelo evangelho ou/e pela revelação divina, mas não pode ser revelado pela 

razão humana a menos que recebêssemos faculdades especiais para tanto. O que nos resta 

então é a suspensão de todos os juízos sobre o presente assunto.  

 

P ALAVRAS-CHAVE: David Hume; Imortalidade; Alma. 
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A VONTADE DE POTÊNCIA E A AÇÃO ÉTICA NO MUNDO DAS 

REPRESENTAÇÕES 

Dávila Tassiana Zabandzala 

Unespar | d.zabandzala@gmail.com 

Orientador: Samon Noyama | Unespar 

Guilherme Bollmann 

Unespar | guilhermebollmann5@gmail.com 

Orientador: Samon Noyama | Unespar 

 

RESUMO: Sendo a Liberdade a principal característica para se considerar a validade 

Ética de uma ação, trataremos aqui desses dois temas extremamente importantes para a 

Filosofia. A vontade humana, em sua forma afirmativa, conforme observa-se nas leituras 

schopenhauerianas, não é considerada dotada de liberdade, esta última pode ser alcançada 

apenas pela negação. Como, então, a vontade pode ser objetivada no mundo das 

representações através de um fundamento ético? Para pensar esta questão, traremos 

Nietzsche, que trata da vontade como um impulso que busca a sua satisfação, 

recomendando ao homem não reprimi-la, mas trabalhar com ela em seu favor. Servirá de 

base para essa investigação a obra O Mundo Como Vontade e Como Representação – 

Livro Quatro, de Arthur Schopenhauer e Assim Falava Zaratustra (Da superação de si), 

assim como trechos de Além do Bem e do Mal de Nietzsche. Procura-se demonstrar que 

com uma procura pelo conhecimento do caráter mais íntimo do indivíduo, uma 

conscientização acerca das motivações, vontades ou pulsões, pode-se evitar o sentimento 

de frustração, de vazio, e torna possível uma defesa contra o sofrimento constante 

derivado da luta entre todos os seres que procuram a sua própria afirmação na vida, na 

medida em que as fontes internas das necessidades são dominadas. Desta maneira, é 

encaminhada a conclusão, que procura justificar a importância do conhecer o querer, pois 

assim os esforços podem ser direcionados de maneira adequada ao caráter. Embora com 

limitações, há caminhos que podem ser tomados para o exercício ético da vontade 

inteligível que se revela na humanidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Vontade; vontade de potência; ética 
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CONCEITO DE AÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM MAX WEBER 

Ezequiel Atilio Verza Verza 

UNESPAR | E-mail 

 

RESUMO: Para esse sociólogo, a sociologia uma ciência que “visa compreender 

interpretativamente a ação social e assim explicá-la causalmente em seu curso e em seus 

efeitos” (WEBER, 2000, p. 3). Ou seja, a ação social (que envolve ações e reações) 

somente é estabelecida quando entramos em contato com o outro, afetando assim, seu 

comportamento. Na visão de Max Weber, a função do sociólogo é compreender o sentido 

das chamadas ações sociais, e fazê-lo é encontrar os nexos causais que as determinam. 

Entende-se que ações imitativas, nas quais não se confere um sentido para o agir, não são 

ditas ações sociais. Mas o objeto da Sociologia é uma realidade infinita e para analisá-la 

é preciso construir tipos ideais, que não existem de fato, mas que norteiam a referida 

análise. Em suma, tipos ideais servem como modelos e a partir deles a citada infinidade 

pode ser resumida em quatro ações fundamentais, a saber: 1. Ação social racional com 

relação a fins, na qual a ação é estritamente racional. Toma-se um fim e este é, então, 

racionalmente buscado. Há a escolha dos melhores meios para se realizar um fim; 2. Ação 

social racional com relação a valores, na qual não é o fim que orienta a ação, mas o 

valor, seja este ético, religioso, político ou estético; 3. Ação social afetiva, em que a 

conduta é movida por sentimentos, tais como orgulho, vingança, loucura, paixão, inveja, 

medo, etc., e 4. Ação social tradicional, que tem como fonte motivadora os costumes ou 

hábitos arraigados. (Observe que as duas últimas são irracionais). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ação Social; Tipo ideal; Sociologia. 
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CANSAÇO NA CIVILIZAÇÃO: A ESTRUTURA PSICANALÍTICA DA 

DISCIPLINA NO OCIDENTE 

Fernanda Kaschuk 

UNESPAR | fer.kaschuk@gmail.com 

Orientador: Samon Noyama | UNESPAR 

 

 

RESUMO: O presente artigo é um estudo voltado a obra do filósofo contemporâneo 

Byung-Chul Han, que, através da filosofia e da psicanálise, tenta explicar de que forma o 

contexto político social afeta o âmago humano, em um meio onde tempo é dinheiro, e 

relações sociais se substancializam de modo extremamente individual. O neoliberalismo 

como razão de mundo não permite barreiras ou limites, suprimindo a alteridade e 

radicalizando comportamentos patologicamente narcísicos. No seguinte texto nos atemos 

a procurar entender de que modo a relação obsessiva do indivíduo contemporâneo 

consigo mesmo explora seu inconsciente sucumbindo-o em cansaço, o que se expressa 

explicitamente em patologias atuais como a depressão e o transtorno de ansiedade. Freud, 

no século XIX, procura relacionar o contexto político com as neuroses apresentadas por 

seus pacientes, posto que ele desde já compreendia o caráter repressivo de necessária 

manutenção de um sistema materialista, e que este por substituir o princípio de prazer 

pelo desempenho, prorroga os sentimentos patológicos uma vez que se encontram em 

vantagem ao Eros reprimido no princípio de prazer. Han retoma a psicanálise freudiana 

para explicar o caráter narcísico que assumem as neuroses contemporâneas em um 

contexto de individualismo. E também, para além de uma sociedade disciplinar de 

Foucault do século XX onde era manuseada através da relação entre senhor e escravo, 

agressor vítima, repressor e reprimido, etc.; hoje, para Han, evoluímos para uma 

sociedade de desempenho onde senhor e escravo não se extinguem, já que o sujeito é ao 

mesmo tempo seu próprio objeto. Permeado pelo ciclo patológico de autoexploração, a 

disciplina do indivíduo contemporâneo se dá através do cansaço. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Contemporânea; Psicanálise; Estética. 
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EDUCAÇÃO BÁSICA E A IMPORTANCIA DO ENSINO EXISTENCIAL  

Francis Isabela de Souza 

UNESPAR | alebasisouza@hotmail.com 

 

RESUMO: O objetivo dessa exposição é trazer a importância de uma teoria educacional 

com bases existenciais, o que auxiliaria em uma formação não voltada ao conformismo, 

a acomodação e a obrigação de se ajustar em uma coletividade imposta ou uma submissão 

irrefletida. Partindo da premissa de que uma das tarefas mais obscuras para o homem é 

refletir sobre sua condição no mundo enquanto ser existente, nenhuma outra doutrina é 

tão pertinente para essa discussão quanto a filosofia existencial. Nessa, é possível trazer 

consciência sobre a existência; sobre a condição humana e sobre o sentido da vida. Desse 

modo, com o seu auxílio é possível se distanciar do método Tomista-aristotélico, 

retirando o educador do centro e, desta forma, respeitando e levando em conta cada 

educando de forma individual, logo, que como humano goza de uma liberdade e de um 

processo de autoconstrução. É principalmente a partir da exposição dos argumentos de 

Jean Paul-Sartre e Paulo Freire que daremos corpo a essa pesquisa, buscando uma ruptura 

com as instâncias dogmáticas, visando caminhos emancipatórios e, por sua vez, a busca 

por uma educação da qual traz luz ao educando, ou seja, coloca-o diante de si, da sua 

consciência e da sua posição enquanto tal, pois como diria Sartre, nada sobre o mundo 

pode ser ensinado ao homem, é ele que deve criar essa compreensão para si mesmo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Existencialismo; Liberdade; Educação.   
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ADORAMOS TUDO OU APENAS DEUS? O ICONOCLASMO PRESENTE NO 

APOLOGETICUM DE CLAUDIO DE TURIM 

Gabriel Irinei Covalchuk 

UNESPAR | gabriel_covalchuk@hotmail.com 

 

RESUMO: O presente texto aborda a influência de um visigodo expatriado na sociedade 

carolíngia, presente em um recorte temporal do século IX. Este homem chamado Claudio 

fugindo do jugo sarraceno que havia invadido a península ibérica (desde 711 d.C) 

atravessou os Pirineus e chegou ao Império Carolíngio ainda no tempo de Carlos Magno; 

com a morte do mesmo ocorre a coroação de seu filho, e o Hispani, termo que será 

adotado pela historiografia, é colocado como diretor na Escola Palatina de Ludovico Pio 

e posteriormente será nomeado bispo na cidade de Turim no ano de 816 d.C. Chegando 

na cidade anteriormente citada encontrará inúmeras imagens dentro das igrejas, assim 

colocará em prática seus ideais iconoclastas, no sentido literal da palavra, e também 

escreverá tratados contra a λατρεία (adoração) ás imagens, pois a considerava contra a 

verdade bíblica, alegando que elas levariam o povo a idolatria. A fonte analisada para 

sustento deste trabalho será seu Apologeticum na qual vamos perceber como suas ideias 

iconoclastas tencionaram não apenas o povo turiniense, mas também mobilizaram outros 

dois bispos a escrevem posteriormente tratados na tentativa de refutá-las, dentre eles 

vamos destacar Jonas de Orleãns (760-843) e Dungal (†c.828). Finalizando o texto 

abordaremos os conceitos de iconoclastia e iconodulia distinguindo as noções gregas de 

προσκύνησης (proskinesis - veneração), λατρεία (latreia - adoração) e a latina adoratio. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cristianismo; Iconoclasmo; Iconodulos. 
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AS METÁFORAS DE GELEIA E DE CRISTAL NO ENTENDIMENTO DAS 

FORMAS SOCIAIS DO TRABALHO EM KARL MARX.  

 

Gustavo Furtoso 

UNESPAR | furtoso@outlook.com.br 

Orientador: Armindo José Longhi |UNESPAR  

Co-orientador: Thais Diniz 

 

RESUMO: São extremamente comuns estudos que buscam orientar interpretações dos 

densos e complexos textos de Karl Marx. E com nenhuma pretensão de transbordar os 

limites deste comum busca-se aqui analisar algumas metáforas, enquanto recursos 

metodológicos, usados pelo autor no primeiro capítulo da obra O Capital. A metáfora é 

utilizada comumente como um recurso explicativo dentro e fora da Filosofia desde seus 

primórdios. Utilizar a metáfora significa explicar algo através de outro, explicar um 

conceito através da utilização de imagens presentes em nosso cotidiano. Quando um autor 

metáforas usa, faz escolhendo uma imagem próxima da realidade e esta imagem necessita 

capturar um significado que facilite didaticamente a explicação teórica. Por isto quando 

Marx utiliza o termo ‘geleia’ para caracterizar uma forma social do trabalho humano, ele 

quer produzir no leitor uma adequação entre a característica da geleia com a característica 

da forma social do trabalho simples. Assim o faz também com a metáfora do trabalho 

cristalizado aproximado-o com o trabalho objetivado na mercadoria. Com o uso dessas 

metáforas Marx busca explicar os elementos da sociedade capitalista determinantes para 

o funcionamento da economia, como é a relação entre trabalho humano e a mercadoria. 

Essa relação pode ser explicada através do uso das metáforas da ‘geleia de trabalho’ e 

‘trabalho cristalizado’. Para começar é necessário explicar como o autor busca conduzir 

sua argumentação. Ele também parte de uma questão já antiga na filosofia, o famoso “o 

que é?”.  E quando se defronta com a pergunta posta por ele mesmo, Marx busca, em sua 

resposta inicial, uma explicação o mais simples possível sobre o que está se perguntando, 

para depois ir se aprofundando e fornecendo novas explicações para esclarecer novos 

significados, significados estes didaticamente explicados através de metáforas. 

 

Palavras-chave: Trabalho; Metáfora; Karl Marx. 
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TEORIA DA SEMIFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO EM THEODOR ADORNO 

Helio Tomal  

UNESPAR-UVA | helio.fil@hotmail.com 

Bolsista CAPES 

Orientador: Dr. Antônio Charles Santiago de Almeida 

UNESPAR-UVA 

 

RESUMO: No ensaio intitulado Teoria da Semiformação de 1959, Theodor Adorno, 

denunciou como as sociedades administradas, a partir da modernidade, exacerbaram no 

capitalismo financeiro práticas bárbaras de dominação social, política e cultural. Para o 

autor, o rompimento criado pelas práticas conexas a semiformação com a Bildung deu 

suporte e sustentação para que os sistemas de dominação se estendessem 

hegemonicamente a toda sociedade. Neste sentido, este trabalho se propõe a discutir os 

efeitos que a semiformação gera em termos educacionais. Procura-se a partir dos 

pressupostos metodológicos circunscritos na Dialética Negativa adorniana, tencionar 

como este conceito é materializado na educação, e, quais os seus efeitos em termos da 

barbárie dentro do espaço escolar. Deste modo, a partir da metodologia denominada 

Pesquisa Ação buscou-se investigar dentro da formação de docentes em nível médio no 

colégio Estadual Túlio de França como estes conceitos funcionam na interpretação da 

realidade educacional. Durante o segundo semestre de 2017, esta atividade indicou que o 

espaço educacional é reflexo de uma dinâmica social ampla, em que os interesses 

circunscritos na ordem social acabam influenciando diretamente no andamento das 

atividades pedagógicas desenvolvidas na escola. Portanto, a semiformação é atenuante 

decisivo de inibição de práticas de resistência e de emancipação, uma vez que quando se 

nega aos sujeitos uma formação cultural ampla, ainda que no sentido burguês afirmativo 

da Bildung, também se nega a eles a possibilidade de resistir aos imperativos bárbaros da 

ordem social vigente. A semiformação, portanto, é condicionante de um espaço 

educacional passivo e assujeitado aos ditames da Indústria Cultural.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Semiformação; Educação; Adorno. 

  

mailto:helio.fil@hotmail.com


 
 

 17 

O MAL-ESTAR PSICOLÓGICO DO SUJEITO PÓS-MODERNO 

 

Heuram Costa 

UNESPAR | heuramcosta@gmail.com 

Orientador: Samon Noyama 

 

 

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo trazer questões a fim de que venhamos a 

compreender o fenômeno da pós-modernidade, bem como o sistema de vida imposto aos 

sujeitos desta época e de como as estruturas de convívio social afetam o psicológico dos 

sujeitos de nossa época. Para isto iremos traçar uma breve linha histórica fazendo 

apontamentos do pensamento filosófico e inconsciente social desde a era agrícola, 

passando pela idade moderna até chegar ao que hoje chamamos de pós-modernidade. 

Tentaremos compreender os mecanismos que contribuem para o mal-estar psicológico do 

sujeito pós-moderno a partir do pensamento de Byung Chul Han, Sigmund Freud, Stuartt 

Hall, Herbert Marcuse, entre outros.  Através da discussão do tema iremos Identificar os 

fatores que contribuem para o surgimento de doenças neuronais nos sujeitos da pós-

modernidade, descrever o modo em como os sujeitos agem em frente às exigências 

espaço-temporais de controle que o sistema capitalista os impõe e relacionar através de 

autores o mal-estar psicológico da sociedade pós-moderna ao capitalismo como sistema 

socioeconômico. A sociedade pós-moderna se caracteriza pelo excesso, excesso de 

tecnologia, informação, motivação e falsa sensação de liberdade, tudo isto surge como 

reflexo de uma sociedade que busca utilitarismo e desempenho desenfreado para suprir a 

demandas que constituem o sistema capitalista. Empresas, prédios, academias de fitness, 

laboratórios de genética, shoping centers e aeroportos fazem parte do cenário desta época, 

cenário este que faz revelar uma atmosfera de tecnologia e imediatismo. Tudo isto 

contribui de forma negativa para que tenhamos um mundo pós-moderno altamente 

tecnológico, veloz, desequilibrado e narcisista. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pós-moderno; sujeito; psicológico. 
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ARCANA IMPERII: IMPASSES ENTRE A FORMA DEMOCRÁTICA DE 

GOVERNO E O SEGREDO DE ESTADO 

Jean Lucas Tavares  

Unespar-Uva | E-mail: jltavares93@gmail.com 

Orientador: Dr. Thiago David Stadler 

Unespar-Uva | E-mail: stadler.filo@gmail.com 

 

 

RESUMO: O presente trabalho visa demonstrar os impasses causados pela  prática do 

segredo em relação às atividades políticas realizadas em Estados cuja forma de governo 

seja a Democracia. Dentro da concepção de Estado democrático, proveniente das três 

grandes revoluções ocorridas entre os séculos XVII e XVIII, sendo elas a revolução 

inglesa, a norte-americana e a francesa, têm-se uma nova compreensão no que diz respeito 

à visibilidade dos atos de interesse público. Deixa-se de lado a tradição da literatura 

política baseada nas obras de conselhos aos governantes, em que se vê como um perigo 

que as informações relativas às decisões dos rumos do Estado sejam repassadas ao povo, 

ou que o mesmo seja consultado, reafirmando o descrédito que muitos autores gregos e 

romanos tinham em relação à divisão do poder entre muitas pessoas, devido sua 

incapacidade de discernimento. Se em uma democracia o povo é soberano, não deve haver 

espaço para que certas decisões sejam tomadas em segredo, ou seja, longe dos olhos do 

povo. Porém, não é possível compreender um sistema político sem que se investigue seu 

lado oculto, admitindo que existam esferas de poder por baixo do que é público, formando 

assim um “criptogoverno”. Desse modo, apresentar-se-á quais são os mecanismos 

utilizados para a raison d´état. A metodologia consiste em uma revisão bibliográfica 

sobre o tema, em especial da obra Democracia e Segredo, de Norberto Bobbio,  assim 

como de artigos publicados em revistas científicas  que ajudem na fundamentação da 

pesquisa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Democracia; Sigilo; Poder 
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NARRATIVAS SERTANISTAS NO OITOCENTOS: CARTOGRAFIAS 

SOCIAIS E (DES)AVENTURAS NOS SERTÕES MERIDIONAIS  

Jessica Caroline de Oliveira 

UNIOESTE | jexxy_kahroll@hotmail.com  

 

 

RESUMO: A partir da segunda metade do século XVIII, os sertões meridionais foram 

cenário para vários sertanistas, exploradores e missionários que dedicavam seus relatos 

para enfatizar as características naturais e geográficas dos locais por onde transitavam. A 

composição destes materiais possuía interesses múltiplos; fossem eles particulares, no 

sentido de registrar suas memórias e experiências, ou então, de caráter etnográfico, a fim 

de desenhar e mapear paisagens e/ou povos. No século XIX, este tipo de produção passa 

a ser financiada pela elite intelectual e política brasileira, sobretudo, a partir da criação 

do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em que estes relatos passaram a servir 

enquanto fontes informativas para planos, projetos e políticas de expansão e ocupação 

territorial, além, é claro, daquelas medidas destinadas especificadamente aos povos 

nativos. Face a estas colocações, este trabalho tem por anseio apresentar dados relativos 

aos itinerários de viagens e publicações de John Henry Elliott, Joaquim Francisco Lopes 

e José Joaquim Machado de Oliveira que, sob a encomenda e diálogos com o barão de 

Antonina, realizaram uma série de entradas aos sertões meridionais, relatando e 

identificando pontos específicos e de interesses político-econômicos, os quais serão 

dialogados com informações referentes a essas representações dos povos indígenas. 

Diante disso, é importante ressaltar que o intuito central não é fazer uma descrição das 

entradas em si, mas sim, dos contatos com os povos indígenas e o modo como descreviam 

seus aspectos físicos, culturais, sociais e alianças com a sociedade não indígena.  

 

PALAVRAS-CHAVE: IHGB; Intelectuais; Sertanistas. 
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OS GREGOS E A MÚSICA 

Jocivaldo Jorge de Oliveira 

Unespar | jocijorgeoliveira@gmail.com 

Orientador: Prof. Dr. Samon Noyamma 

 

RESUMO: Este trabalho busca a compreensão da perspectiva de alguns historiadores e 

colaboradores acerca de qual valor e que tipo de relação a música empregou no período 

clássico grego e qual foi sua influência na causa de quebra de paradigma na corrente de 

pensamento filosófico ocidental e de que forma a música se encontrava inserida em todos 

os níveis da sociedade. Partindo dos escritos de Lia Tomás, Werner Jaeger e 

colaboradores, é possível delinear os caminhos, as influencias e o valor que a música 

adquire na Grécia Antiga. Tomás afirma que nos poemas homéricos a música era 

indispensável no acompanhamento do canto, dança e para a reflexão, suscitava 

sentimentos e recordava situações peculiares. A música estava vinculada às práticas de 

rituais religiosos e de passagem, também na educação da classe aristocrática, estava 

presente de modo geral na cultura grega antiga. No período pré-socrático a música 

começa a ser pensada de maneira singular. Através das teorias de Pitágoras, juntamente 

com a contribuição de pensadores como Parmênides de Eléia e Heráclito de Éfeso, ambos, 

século VI a. C., em paralelo com o surgimento da filosofia inicia-se uma nova fase na 

corrente de pensamento filosófico, baseando-se na razão matemática inerente à lógica, 

fazendo com que as narrativas poéticas mitológicas carecessem de alguns fundamentos. 

No período pré-socrático, surgem rupturas e quebras de pensamento paradigmático 

oriundo da corrente tradicional mitológica. É notório que Pitágoras caracteriza-se 

impulsionador do início de uma corrente filosófica de um novo pensamento pautado na 

razão lógica. Segundo Tomás, para o grego antigo todas as áreas que tinham o objetivo 

de buscar ou instruir o saber, estavam vinculadas ao conceito de Mousiké (música, 

harmonia). 

 

PALAVRAS CHAVE: Música, filosofia, Grécia Antiga. 
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POR UMA GEOGRAFIA DA DANÇA NO ENSINO 

EXPLORANDO A REALIDADE ONDE SE VIVE 

Joilson Stawas Zvares (PIC, Fundação Araucária) 

Unespar/Campus União da Vitória | joilsonzvares@gmail.com 

Orientadora: Drª Helena Edilamar Ribeiro Buch , edilamarbuch@hotmail.com 

Unespar/Campus União da Vitória-PR 
 

RESUMO: Este artigo apresenta uma experiência sobre a dança como proposta 

metodológica de Ensino da Geografia. Aponta-se a dança de rua como forma de expressão 

vivida e demonstrada no movimento que evidencia a convivência com a realidade de 

violência e exclusão na periferia da cidade. Através da proposta metodológica 

participativa, buscou-se refletir o olhar de jovens estudantes que vivem na periferia da 

cidade. O objetivo investigou como utilizar a dança, o domínio do movimento,  

coreografia e enredo em intersecção com a compreensão do espaço nos estudos 

geográficos. Com esse propósito, o Professor ensaiou 15 alunos de uma escola pública no 

Ensino Fundamental no norte do estado de Santa Catarina, cidade de Canoinhas, tomando 

por aporte teórico a Geografia da Fenomenologia que expressa os significados, 

comportamentos e os sentimentos neste estudo com foco na população que vive em áreas 

de conflito e convive  em seu cotidiano com riscos gerados pela violência. O Aporte 

teórico esta fundamentado nos conceitos do pesquisador Rudolf Laban no sentido da arte 

e da dança; e nas contribuições de Maurice Merleau- Ponty que considera a subjetividade 

e a percepção do sujeito  sobre o mundo vivido fatores importantes para a compreensão 

do espaço nos estudos geográficos. Em decorrência do uso de dança, visualizou-se que a 

coreografia traz o seu espaço vivido, relacionando dança, ensino, geografia e a vida do 

aluno. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Dança; Ensino; Geografia. 
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ESTILO DE VIDA STRAIGHT EDGE, UM MOVIMENTO SOCIAL? 

Kylmer Edison Oliveira Ganzet  

UNESPAR | kylmer_275@hotmail.com 

 

RESUMO: Essa comunicação tem como objetivo apresentar o estilo de vida Straight 

Edge, seu surgimento, sua ação na vida jovem desde seu surgimento até os dias atuais, 

além de servir como critério para um possível projeto de pesquisa em minha conclusão 

de curso. Podemos ter como marco inicial do Straight Edge a banda Minor Threat, surgida 

em 1980. O fundador e responsável por cunhar a terminologia “Straight Edge”, Ian 

Mackaye, compôs as duas músicas que serviriam de alicerce para toda a construção deste 

estilo de vida. São elas, “Straight Edge” e “Out Of Step”, esta última gritando a plenos 

pulmões o que seria seguido pelas pessoas adeptas “I don't smoke, I don't drink, [...], At 

least I can fucking think” (eu não fumo, eu não bebo [...]. pelo menos eu posso pensar). 

Essas são as premissas desse estilo de vida, viver livre de drogas e sem promiscuidade. 

Uma preocupação surgida longe dos dogmas eclesiásticos, faz-se assim porque julga ser 

o correto a ser feito, afinal o contexto onde a indignação do Ian Mackaye surgiu era a 

cena punk dos anos 80, um cenário desregrado, onde quem pregava a “revolta contra o 

sistema” estava entorpecido demais para revolucionar. Justamente neste aspecto, 

encontro o contraponto com a filosofia, visto que um senso crítico se faz com sujeitos 

sóbrios que podem assim argumentar e se esclarecer. Mas a dúvida que me fez querer 

esclarecer sobre esse estilo de vida é a possibilidade de categorizá-lo, ou não, como um 

movimento social, ficando esse esclarecimento para um debate futuro e mais bem 

estruturado.  

PALAVRAS-CHAVE: Straight Edge; Estilo de vida; Movimento social. 
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SOBRE O SIMULACRO DO JUÍZO PROCESSUAL DE JESUS POR PILATOS 

Leandro Sousa Costa 

Universidade Estadual do Paraná e Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

E-mail: leandro_kallas@hotmail.com 

CAPES 

 

RESUMO: Etimologicamente, o ato de julgar, em grego, é chamado de krisis. Junto 

desse significado jurídico há dois outros, um relacionado à medicina – julgar a 

sobrevivência ou não do paciente – e o outro à tradição teológica – o juízo final. A partir 

do capítulo 18 do evangelho de João vemos a narrativa do julgamento de Jesus por Pilatos 

que explicita o confronto entre dois mundos: o humano – que é temporal – e o divino – 

eterno. Como um momento fundamental da história humana é profundamente mundano, 

porquanto é dirigido por uma autoridade política do Império Romana na Judeia. O aspecto 

que vamos ressaltar é o de que, em todo o processo do julgamento, Jesus é condenado 

sem que lhe profiram uma sentença definitiva. A tramitação da peça não envolve uma 

conclusão e isso, de um ponto de vista jurídico, instaura uma crise, uma vez que um 

julgamento só se realiza se houver a delação de crime, seguido de denúncia e a confecção 

do processo para execução. Se não houver isso, não pode haver condenação. O nosso 

objetivo é mostrar como, a partir do processo jurídico de Jesus, essa krisis está sempre 

em curso na história e coloca em marcha um estado de exceção fictício, em que a lei vige 

sem significar. Especialistas e exegetas estão de acordo em considerar que enquanto a 

história não se concluir em um juízo estaremos num permanente estado de crise. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pilatos; Jesus; Julgamento. 
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APRESENTANDO A OBRA VIVENDO NO FIM DOS TEMPOS DE SLAVOJ 

ŽIŽEK – INDAGAÇÕES PARA O NOSSO TEMPO. 

Mestrando: Lisandro Walczak 

UNESPAR-UVA | lisandro_pancho@yahoo.com.br 

É possível perceber que vivemos em tempos obscuros nos cenários político, cultural 

e econômico em todo o mundo. Assim, julgamos que pensar sobre esses cenários 

acaba sendo não somente relevante, mas necessário. Apoiando-nos a isso, 

adentramos em uma rápida apresentação de algumas indagações apresentadas por 

Slavoj Žižek em sua obra: Vivendo no Fim dos Tempos. Proporcionando 

considerável inquietação ao pensamento, Žižek apresenta que “o sistema capitalista 

global aproxima-se de um ponto zero apocalíptico”, e nos traz os quatro “cavaleiros 

do apocalipse” que dão suporte para pensar as catástrofes que se aproximam e as 

possibilidades existentes de tentar reverte-las. Seus quatro cavaleiros são 

apresentados como a crise ecológica,as consequências da revolução biogenética,  os 

desequilíbrios do próprio sistema e o crescimento considerável de divisões e 

exclusões sociais. Adentrando por ideias centrais da filosofia marxista, Žižek propõe 

repensarmos a nossa atual condição histórica a partir de algumas contribuições de 
Marx  e de outros pensadores que podem dar respostas à crise capitalista atual. Leva-se 

até mesmo ao questionamento sobre como se apresenta a esquerda e o liberalismo frente 

ao apocalipse que será enfrentando. Trazendo ainda contribuições da psicanálise, 

apresenta alguns dos padrões instaurados sobre o modo como nossa consciência social 

trata esse apocalipse que se aproxima, nos levando a refletir sobre como podemos 

enfrentar o fim dos tempos diante da constatação de que existe a oportunidade de 

recomeçar. 

PALAVRAS-CHAVE: Indagações; Capitalismo; Atualidade. 
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O PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO DO INDIVÍDUO ENQUANTO 

INTEGRANTE DE SOCIEDADES PREVIAMENTE CONSTITUÍDAS: UMA 

ANÁLISE DO CONCEITO DE SOCIALIZAÇÃO SECUNDÁRIA 

 

Luana Sauthier Singerski 

Uniguaçu | Laboratório Gilberto Freyre/Unespar | luanasauthier@hotmail.com 

Orientador: Antônio Charles Santiago 

Unespar | sandiabo@yahoo.com.br 

 

RESUMO: A pesquisa em apreço trata do tema “o processo de socialização do indivíduo 

enquanto integrante de sociedades previamente constituídas: uma análise do conceito de 

socialização secundária”, numa perspectiva sociológica, bem como do Direito enquanto 

instituição, em especial pela aplicação do Direito Penal, à luz dos autores Peter L. Berger 

e Brigitte Berger, bem como de Eugênio Raul Zaffaroni e José H. Pierangeli. No contexto 

da socialização, a família, a escola e a religião são instituições capitais no asseguramento 

dessa formação do ser social, de forma mais precisa, em um expediente durkheiminiano, 

na transformação do ser egoísta em membro efetivo da vida social. Por sua vez, o Direito 

Penal, enquanto balizador da moral e dos valores sociais previamente determinados, 

atribui a um fato a tipificação de uma conduta descrita como crime, quanto esta tiver o 

condão de ofender os bens jurídicos que tutela, e aplica uma sanção para aquele que violar 

a norma. Assim, a norma penal possui como missão recuperar o indivíduo que transgrediu 

as regras estabelecidas pela sociedade por meio da pena. Outrossim, a pesquisa ora 

apresentada, encontra-se em fase de desenvolvimento, mas que já existem resultados que 

são parciais, pois, por meio dessa imbricação entre a sociologia e o direito, pesquisa 

desenvolvida no interior do Laboratório Gilberto Freyre, atina-se para o seguinte objetivo: 

a partir do conceito de socialização, temática da sociologia do conhecimento, verificar se 

esta ciência jurídica, por meio do conceito de pena, possui capacidade de promover a 

ressocialização desse indivíduo, em outros termos, recuperar sua socialização. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Socialização; Socialização Secundária; Ressocialização. 
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A INFLUÊNCIA DOS CHAMADOS PADRÕES DE BELEZA NA 

CONDUTA HUMANA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

 

Márcia Aparecida Martins 
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Susan Marie Grudysz Szpunar 

Unespar | suhszpunar@gmail.com 

 

RESUMO: O respectivo trabalho busca fazer uma análise da constituição do conceito de 

Belo no mundo contemporâneo, juntamente com uma comparação dos diferentes padrões 

de beleza presentes em diversas culturas (trazendo exemplos dos mesmos), elucidando 

também as influências do meio midiático para a manutenção desses padrões. Assim, tendo 

por base o pensamento dos filósofos da Escola de Frankfurt, faremos uma crítica à 

chamada “Indústria Cultural”, responsável pela difusão do conceito Belo. O Belo no 

mundo contemporâneo está altamente associado à obtenção de lucro, o corpo já não é 

mais visto como um indivíduo /sujeito, mas sim torna – se uma coisa /objeto que deve ser 

vendido (tanto a força bruta como a beleza artística) para a obtenção de um capital 

(dinheiro). O estereótipo do corpo perfeito pregado pela mídia resulta no desejo de 

representar esse corpo no ‘’mundo real’’ fazendo com que as pessoas sejam influenciadas 

a submeter-se a diferentes métodos que podem se tornar prejudiciais dependendo do grau 

de submersão, casosde doenças como anorexia, bulimia, etc. Na tentativa de firmar a 

presença desses chamados padrões de beleza, busca – se exemplos na sociedade e também 

alguns casos que chamaram a atenção no mundo dos famosos, assim elucidando a 

existência de uma ditadura da beleza. Essa ditadura da beleza imposta pelos meios 

midiáticos na maioria das vezes traz influências no comportamento humano. Busca – se 

entender esses ideais na medida em que eles geram desconforto e às vezes até mesmo um 

mal ao meio em que estamos inseridos. Por que é imposto a nós determinados padrões a 

serem cumpridos e se estamos fora deles somos criticados? Essa é a principal tarefa dessa 

pesquisa. 

 

PALAVRAS – CHAVE: padrões de beleza; indústria cultural; escola de Frankfurt. 
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SABERES X MERCADO DE TRABALHO NO EXERCÍCIO PEDAGÓGICO. 

 

 Maristela Firman 

UNESPAR | marisfirman@hotmail.com 

Orientadora: Profª. Drª. Giselle Moura Schnorr. 

 

RESUMO: Como se relacionam comunidade e escola e estas com o saber? Essa questão 

acabou por estar no cerne da intervenção didático-metodológica desenvolvida no Colégio 

Estadual Professor Dario Veloso, localizado no município de Mallet/Pr, decorrente da 

aplicação do projeto do Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO). Muito embora 

os participantes da investigação (professores, estudantes e comunidade) tenham 

reconhecido a importância da instituição escolar na formação dos sujeitos, essa 

perspectiva positiva da consciência dos cidadãos sobre a escola está longe de esgotar as 

contradições estruturais da educação contemporânea. Entre elas está o fenômeno de que, 

principalmente nas famílias onde há vulnerabilidade socioeconômica, o hábito do 

estudante ir à escola não implica necessariamente em aprender, ou seja, não se verifica 

uma consonância entre escola e saber. Isso porque os estudantes veem a escola, sobretudo, 

como uma instituição legitimada que lhe dará um certificado, tornando-o apto a entrar no 

mercado de trabalho. Na compreensão de Bernard Charlot, educador francês que sustenta 

essa discussão, valoriza-se “mais o diploma do que o próprio conhecimento – o que 

aumenta o risco de que seja uma sociedade da informação mais do que uma sociedade do 

saber” (2013, p.84). Isso ajuda a explicar o fato de que muitos estudantes saem do Ensino 

Médio sendo rotulados como “analfabetos funcionais”, pois, embora tenham concluído 

burocraticamente seu processo de escolarização não desenvolveram domínio sobre os 

saberes, portanto, a escola não conseguiu mobilizá-los intelectualmente para o 

conhecimento. Isso quando, diante dessa relação hostil frente ao saber, não se tenha o 

fracasso e o abandono escolar. Na direção desse reconhecimento há uma necessidade de 

se pensar práticas de ensino, em especial para a aprendizagem filosófica, que tenham os 

saberes como fundamento do exercício pedagógico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunidade Escolar; Saberes; Ensino de Filosofia. 
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AS MAQUETES COMO “LINGUAGEM” PEDAGÓGICA PARA O ENSINO DE 

FILOSOFIA 

 

Maristela Firman 
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Orientadora: Profª. Drª. Giselle Moura Schnorr. 

 

RESUMO: bell hooks, sobre o desenvolvimento de uma educação como prática de 

liberdade, afirma ser desejável no processo de ensino-aprendizagem “mostrar práticas 

pedagógicas engajadas na criação de uma nova linguagem, na ruptura das fronteiras 

disciplinares, na descentralização da autoridade e na reescrita das áreas limítrofes 

institucionais e discursivas (...)”. (2017, p. 173). Nesse contexto, a confecção das 

maquetes com os estudantes, no âmbito das intervenções didático-metodológicas 

desenvolvidas no Colégio Estadual Professor Dario Veloso, localizado no município de 

Mallet/Pr, referente a aplicação do projeto do Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-

FILO), teve como proposta trazer o tema filosófico de maneira prática e descontraída, 

próximo ao lúdico, como forma de mobilização intelectual do estudante a partir da 

desconstrução da sala de aula de seu aspecto tradicional, onde o educador corresponde ao 

centro. Ela consistiu na temática sobre Foucault e a sociedade disciplinar, 

especificamente amparado no conceito de “panóptico” de Jeremy Bentham. Muito 

embora a ludicidade e as aulas práticas sejam recursos didáticos desejáveis 

principalmente na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, ela não 

deve estar ausente nos níveis mais elevados, como no Ensino Médio. A utilização do 

lúdico e do prático aliados as novas tecnologias disponíveis como ferramentas 

pedagógicas podem ser bastante efetivas em sala de aula. Valendo-nos das palavras do 

poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade como apoio argumentativo: “Brincar não 

é perder tempo, é ganhá-lo. É triste ter meninos sem escola, mas mais triste é vê-los 

enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação 

humana”.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Maquetes; Ludicidade; Ensino de Filosofia. 
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O TEXTO PUBLICITÁRIO E AS FIGURAS DE RETÓRICA 

 

Maristela Yared 

Unespar | E-mail  

 

RESUMO: Este trabalho tem como finalidade mostrar como é feita a produção do texto 

publicitário com o uso das figuras de retórica evidenciando sua função organizacional e 

interacional. Apresentar o texto publicitário com as figuras de retórica e como ele pode 

ser utilizado para manipular a mente das pessoas. Sendo assim explicar em cada tópico 

como se dá a leitura do texto publicitário, construída de forma de um texto de telegrama, 

para mais rapidamente a ideia seja captada pela mente. O conhecimento de mundo é o 

argumento de suporte para a elaboração da mensagem. O argumento faz uma ideia cintilar 

na mente do ouvinte. Todo a procedimento do uso de figuras de retórica servem para 

enfatizar a ideia no cognitivo da pessoa. O conhecimento interacional visa a persuadir o 

ouvinte a acreditar no que está sendo exposto sem questionar se bom ou ruim a ideia 

apresentada. A produção do texto publicitário, com o uso das figuras de retórica, 

exploram bem a ideia de impor o que é apresentado de forma estilosa. O objetivo 

específico é que se compreenda a ligação entre a leitura do texto publicitário e o processo 

de como ele é produzido com os recursos das figuras de retórica, e com as características 

persuasivas. Como metodologia a pesquisa bibliográfica e análise de alguns textos 

publicitários vinculados no mercado consumidor. A conclusão é de que as figuras de 

retórica acentuam a vontade da pessoa em relação ao que está sendo exposto. Apresentar 

as figuras de retórica juntamente com a apresentação do que é persuasão usada pelos 

sofistas na filosofia antiga ajudará o aluno a perceber com facilidade de como elas são 

usadas no dia a dia corrente. 

Palavras-chave: Figuras de retórica; Texto publicitário; Persuasão. 
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A LUTA FEMININA- DO α SEM CHEGAR AO Ω 

Nayara Lourenço de Souza 

Unespar-UVA | nay_lourenco@hotmail.com 

 

RESUMO: No presente trabalho serão abordadas as questões: machismo, feminismo, 

figuras importantes para a visibilidade da mulher no meio e como Simone de Beauvoir 

visualiza a mulher na sociedade. Buscando explorar o primeiro, o machismo, será 

estudado pontos que o formam e como ele interfere na sociedade. Refletindo sobre o 

machismo, fazer uma perspectiva de como seria caso este fosse ao contrário, onde as 

mulheres o praticassem com os homens. Colocando machismo e feminismo “na mesa”, 

explorar conceitos e vivências do ultimo em questão, colocando em pauta suas 

contribuições para a sociedade e para as mulheres em especial. Dentro destas duas 

realidades, buscar sempre fazer relação com o tempo contemporâneo onde, 

principalmente mulheres encontram-se muitas vezes em aporia devido ao machismo 

presente em nosso meio. Apoiando-se nesta questão, serão vistas três mulheres muito 

importantes nas conquistas femininas, sendo estas: Joana D’arc, Maria Quitéria da Penha 

Silva e Frida Kahlo. Tomada como base bibliográfica a importante personagem de crítica 

ao desinteresse social pela mulher, Simone de Beauvoir será um norte no estudo do tema 

do presente trabalho, onde osconceitos expostos em seu livro O segundo sexo serão 

explorados de forma dinâmica e atual. E, afinal, será que a mulher possui mais lugar na 

sociedade do que antes ou apenas nos incutiram tal ideia para que os ânimos fossem 

acalmados e o “sexo frágil” voltasse a seus afazeres? A sociedade em que vivemos está 

repleta de machismo, cabe estudar e refletir sobre a luta das mulheres, mas não há como 

colocar um fim nesta, pois afinal, estamos rodeados de conservadorismo que permanecerá 

sem tempo determinado, e contra o qual as mulheres continuarão buscando ter voz sem 

chegar ao Ω da questão.  

PALAVRAS-CHAVE: Machismo; Feminismo; Representatividade; 
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DA ARTE DO RETRATO À CRIAÇÃO CONCEITUAL: UM CAMINHO 

POSSÍVEL PARA A DESCOBERTA DA ALTERIDADE 

Néli Terezinha Rulka Reckelberg 

UNESPAR | ilenrr@hotmail.com 

Orientadora: Drª Renata T. Noyama – CAPES 

 

RESUMO: A presença da filosofia no Ensino Médio da escola pública, coloca a nós 

professores, sobretudo, o desafio de pensá-la como um saber ensinável. É imprescindível 

que a didática seja pensada de maneira imanente à realidade dessa escola de massa 

levando-se em consideração as possibilidades e limitações materiais e humanas, o que 

exige trabalho e criatividade. Gilles Deleuze e Félix Guattari nos sugerem uma nova 

perspectiva de filosofia, trata-se de uma determinada arte de criar conceitos. Suas obras 

se apresentam como uma crítica ao pensamento que sempre reduz o outro ao mesmo, a 

diferença à identidade e por isso compreendida como uma “filosofia da diferença”. A 

filosofia deleuzo-guattariana não é apenas uma forma diferente de ver o mundo, mas uma 

atividade que pode e deve pensar o outro de si mesmo. A concepção de filosofia como 

atividade criadora de conceitos, pelo fato de criadora, está aberta aos possíveis encontros 

com a alteridade. Sua nova forma de pensar propõe uma criação a partir da violência do 

caos, com o caos e dentro do caos, ao contrário da tradição onde o pensamento 

corresponde a ordenação da desordem. Trata-se de um pensar sem imagem em oposição 

ao pensamento por imagem que corresponde à filosofia da representação. Para os 

franceses, a filosofia é uma atividade criativa pois os conceitos não estão prontos e 

acabados num outro plano, para além da experiência humana, só esperando para serem 

observados, contemplados ou elucidados, não são transcendentes como se fizessem parte 

de uma espécie de “céu de conceitos”. Não se trata de verdades absolutas e eternas, mas 

sim, estratégias do pensamento(razão) para lidar com questões/problemas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino; Filosofia; Criação conceitual 
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DESPERTAR PARA UMA ATITUDE FILOSÓFICA: FILOSOFAR, POIS É 

PRECISO! 

Pâmela Bueno Costa 

UNESPAR | costapamela58@gmail.com 

Orientador: Dr. Samon Noyama  

Bolsista Capes 

 

RESUMO:  O presente trabalho visa analisar o que é filosofia, a partir da leitura de dois 

autores Gilvan Fogel e Alejandro Cerletti.  O primeiro com base em seu livro Que é 

filosofia? um exercício de finitude e o segundo O ensino de filosofia como problema 

filosófico.  Nesse sentido, a partir dessas leituras buscamos  desenvolver uma reflexão 

sobre o que é filosofia. E, como também, pensar no seu ensino. Sabemos que uma das 

questões mais difíceis da filosofia é justamente dizer o que é filosofia. Responder a essa 

questão não de forma objetiva e sucinta, mas reconhecendo sua característica reflexiva e 

o fato de que os problemas filosóficos não são passíveis de objetividade a todo instante e 

a qualquer custo, é um movimento complexo, pois existem muitas definições e muitas 

contradições dentro da própria filosofia, mas, nos propomos a navegar nessa reflexão. 

Filosofar, pois, é preciso! Com esse pontapé poético, parafraseando Fernando Pessoa, 

Marcelo Perine, em Ensaio de iniciação ao filosofar afirma: “Filosofar é também preciso 

por oposição ao inexato, ao meramente aventureiro”.  Navegar e estar em movimento, 

significa viver ainda mais intensamente (PERINE, 2007, p. 11). Nesse navegar, o ser  

humano, move-se em direção de algo, e, nesse movimento, há possibilidades do 

acontecimento,  disposição – o dar-se conta da existência, uma tomada de consciência e 

atitude: despertar para a travessia é o caminho para o filosofar.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  Filosofar; Ensino; Filosofia 

 

  



 
 

 33 

O CAMPUS POLÍTICO EM PIERRE BORDIEU 

Patricia Aparecida Czelusniak 

Unespar - União da Vitória | patriciaccontato@gmail.com 

Orientador: Antônio Charles Santiago Almeida  

Fundação Araucária 

 

RESUMO: Sobre um dos funcionamentos mais importantes da sociedade, Pierre Bordieu 

indica-nos a existência de um poder simbólico, que é um poder de construção da 

realidade, um sentido imediato do mundo social, invisível na sociedade. É também uma 

forma legitimada das outras formas de poder, permitindo obter o equivalente daquilo que 

é obtido pela força, sendo um poder ideológico que contribui para a ortodoxia e a 

dominação. As diferentes classes e frações de classes estariam assim, envolvidas numa 

luta propriamente simbólica para imporem a definição de mundo social conforme os seus 

interesses, reproduzindo assim, o campo das posições sociais. Dentro desse poder 

simbólico há um espaço de produção simbólica, denominada campus, um espaço social 

de relações objetivas, que funciona como um microcosmo da luta simbólica entre as 

classes. O campo político, em especial, é entendido como campo de forças e campo de 

lutas, e tem em vista transformar a relação de forças que confere a esse campo a sua 

estrutura em dado momento: os efeitos das necessidades externas fazem-se sentir nele por 

meio da relação que os mandantes mantêm com os seus mandatários e da relação que 

estes últimos mantêm com as suas organizações. Sendo a política um lugar de eficácia 

simbólica, ação que exerce por sinais capazes de produzir coisas sociais e grupos, a luta 

envolvida nesse campus que está em jogo e opõe os profissionais é, sem dúvida, a forma 

por excelência da luta simbólica pela conservação ou pela transformação do mundo social 

por meio da conservação ou da transformação da visão do mundo social e dos princípios 

de divisão deste mundo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Sociedade; política; luta simbólica. 
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DA ORGIA AO PÁTHOS CLASSICISTA: SOBRE UMA POSSÍVEL 

INTERPRETAÇÃO DE HUMANO, DEMASIADO HUMANO 

Paulo Cesar Jakimiu Sabino 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) | pcjsabino1@yahoo.com.br 

Fundação Araucária 

Orientador: Antônio Edmilson Paschoal 

 

RESUMO: É recorrente associar a filosofia nietzschiana a noções como desmedida e 

orgiástico. O próprio autor favorece essa leitura quando se autodenomina discípulo de 

Dioniso. Contudo, a obra Humano, demasiado humano possibilita uma interpretação 

distinta que força o leitor a estar atento a algumas nuances que, quando vislumbradas pela 

ótica orgiástica, podem parecer contraditórias. A intenção é demonstrar que a filosofia de 

Nietzsche não está simplesmente ligada à desordem ou ao caos, simplesmente invertendo 

uma moral regente como uma leitura ligeira sugere. Em Humano, o filósofo rompe com 

a metafísica de artista de sua juventude e com uma concepção romântica de arte, 

delegando ao caráter científico do conhecimento a tarefa de romper com qualquer 

elemento metafísico presente na ética, política e também na estética. Sua interpretação 

sobre a obra de arte se altera radicalmente, mas longe de abandoná-la, Nietzsche faz um 

remanejamento do conceito a fim de constituir o que podemos denominar como “estética 

da existência”, na qual a própria vida se torna obra de arte. Essa interpretação de arte é o 

critério para defender a proposta da apresentação: que a criação da própria vida como 

obra de arte faz parte de um processo pedagógico de educação das paixões, que não pode 

ser confundida com uma proposta negativa e repressora. Nietzsche reflete a exteriorização 

das paixões não só do ponto de vista orgiástico. Ele considera a perspectiva artística 

classicista, demonstrando que a superação daquilo que está reprimido se faz a partir de 

um processo criativo, de um estilo próprio – demonstrando que é preciso considerar o 

indivíduo. Na verdade, a desmedida aparece como um obstáculo para a educação da 

sensibilidade. Isso não significa, porém, que seu processo de educação se faz através da 

razão já que é o próprio corpo o fundamento de sua filosofia – extinguindo a dicotomia 

entre essas esferas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Dioniso; sensibilidade; estética da existência 
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CUIDADO DE SI COMO PROPEDÊUTICA À EDUCAÇÃO 

CONTEMPORÂNEA 

Rafael Costa de Lima 

haphaellima@gmail.com 

 

RESUMO: O presente resumo questiona o início da Filosofia no modo como Sócrates 

apresentava se nas ruas de Atenas antiga, preocupando-se em mostrar aos seus 

contemporâneos, aquilo que mais importa é o conhecer a si mesmo (gnôthiseauton) 

pressuposto délfico. A modernidade aprendeu a amar o Sujeito Universal e esqueceu de 

conhecer aquele que conhece. Procurando um resgate dessa época de ouro para o mundo, 

Foucault no livro Hermenêutica do Sujeito apresenta o conceito de cuidado de si 

(epimolôu heautoû) como algo que permeia o gnôthi seauton socrático. Na educação 

Infantil, os conceitos estão confusos e o cuidado está na educação Infantil como assistir 

às crianças, e educar como ensinar seus comportamentos mais básicos, não há a 

preocupação em questionar às mesmas sobre os hábitos que vemos sendo criados, no 

momento em que estão aprendendo a viver em sociedade é o ponto exato onde o epimolôu 

heautoû deveria ser apresentado como modo de existir. O que há é um momento onde os 

egoísmos da criança são trabalhados para que coexistam, tornando todos Sujeitos 

Universais, por si mesmos, com extrema dificuldade de ser um humano que existe com o 

outro, apenas existe a convivência de egoísmos que tem nos conduzido por um caminho 

destrutivo. Entretanto são questões complexas as que envolvem a educação e os sujeitos, 

sendo assim há a necessidade de encontrar também em outros autores, seja de Pedagogia 

ou de Filosofia, mais respostas básicas a questão básica. Como podemos nos cuidar 

melhor. 

PALAVRAS-CHAVE: Epistemologia; Educação Infantil; Cuidado de si. 
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FILOSOFIA NA INFÂNCIA: UMA ABORDAGEM DIALÓGICA 

 

Sheron Sâmara Sausen  

UNESPAR | sheronsausen@icloud.com  

Pedro Batista de Queiroz Neto  

UNESPAR | pedrobatista1313@gmail.com  

  

  

RESUMO: O presente trabalho está relacionado a educação filosófica e se situa na 

experiência da regência na comunidade do Centro Municipal de Educação Infantil Zilá 

Palmas Fernandes Luiz Souza, por meio do estágio obrigatório do curso de licenciatura 

em filosofia. A criança tem sido um sujeito excluído da educação filosófica e o trabalho 

com filosofia na educação infantil tem demonstrado que a cultura escolar é, muitas vezes, 

antifilosófica à medida que não é pautada no diálogo, na construção da autonomia e na 

necessária transformação da sociedade cada vez mais desigual, e tecnificada. Na filosofia 

é comum filósofos se referirem ao ser criança, quase sempre visto como um período 

superado na vida adulta. Neste trabalho trabalhamos com algumas concepções filosóficas, 

como propriedade privada, infância, duvida hiperbólica. Invertendo o olhar colocamos as 

crianças com o direito de dizerem suas palavras sobre como compreendem tais conceitos, 

dentro da sua simplicidade conceitual. Assim, promovemos experiências de pensamento 

com as crianças e nos desafiamos a práticas pedagógicas mais dialógicas. Esta atividade 

se relaciona a necessária superação da cultura antidialógica (Freire, 1987) que permeia a 

educação, que é, também, antifilosófica, pois o diálogo e a construção coletiva do saber 

são inerentes ao filosofar. Entendemos a promoção do pensamento filosófico iniciada na 

infância pode contribuir na formação de sujeitos autônomos, democráticos, com 

capacidade de discernimento ético e sensibilidade estética. Destacamos ainda que a 

educação filosófica exige a formação de educadores/as capazes de vivenciarem 

experiências de pensamento em seu cotidiano, superando metodologias pautadas no 

autoritarismo do adulto sobre a criança. Ao construirmos experiências de pensamento 

com as crianças, em que estas possam falar, imaginar, escutar e se expressar, estamos, 

também, aprendendo a sermos educadores ao mesmo tempo em que afirmamos a infância 

como direito, valorizando suas formas de expressão.  

  

PALAVRAS-CHAVE: Estágio; infância; filosofia.  
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UMA ÁNALISE FILOSÓFICA DO TEXTO ÁGUA VIVA DE CLARICE 

LISPECTOR: ATRAVÉS DE UM VIÉS SEMIÓTICO. 

Simone Luísa Ribeiro 

Unespar | simoneluisar@hotmail.com 

Driely Mello 

Unespar | mellodriely@gmail.com 

 

RESUMO: Este trabalho pretende realizar uma análise filosófica dentro do texto Água 

Viva de Clarice Lispector, a partir de um viés semiótico objetivando tratar dos limites da 

linguagem e da interpretação, os quais são temas abordados respectivamente pelo filósofo 

Ludwig Wittgenstein e o semiólogo Umberto Eco. Alguns dos grandes problemas da 

atualidade estão ligados à mísera interpretação e a super interpretação dentro do campo 

das artes em geral e principalmente dentro do universo da linguagem, o qual será 

abordado e problematizado neste trabalho. Os limites da minha interpretação estão 

ligados aos limites da minha linguagem? Cada um de nós possui limites de interpretações 

diferentes? Pretendemos responder estas e outras perguntas dentro da análise do texto de 

Clarice Lispector procurando esmiuçar todas as suas possíveis interpretações e os limites 

encontrados e expostos pela própria autora a respeito da linguagem. Baseando-nos nas 

teorias dos autores citados acima, pretendemos além da análise, realizar um debate 

conceitual entre Wittgenstein e Eco, de forma a mostrar onde as ideias de um coincidem 

com a do outro, discordam e em alguns aspectos até se complementam. A finalidade deste 

trabalho está além de tudo, em deixar explícito o quanto somos reféns da falta ou do 

excesso de informação adquiridos através da linguagem seja ela escrita ou não, e o quanto 

isso nos afeta cotidianamente no que diz respeito a interpretação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Semiótica; Linguagem; Clarice Lispector. 
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MULHER EM CONTEXTO DE DESIGUALDADE SALARIAL. 

                                                                                      Solange Aparecida Smychniuk 

UNESPAR| solangesmychniuk@outlook.com                                                                    

 

 

RESUMO: A história da humanidade traz desde o início de sua constituição a 

superioridade masculina que sempre está colocada de forma notável desde a infância até 

a vida adulta de uma mulher. A desigualdade entre homens e mulheres desdobra e culmina 

nas diversas formas contra a mulher, assim tendo suas raízes construídas através dos 

tempos. O objetivo é o de discutir as desigualdades sob a perspectiva das diferenças entre 

remuneração salarial, formação profissional e patriarcado. A divisão sexual do trabalho 

está no centro do poder que os homens exercem sobre as mulheres, portanto o poder é 

entendido como manifestações de correlação de forças centralizadas no controle, na 

opressão que sugere um dominador e um dominado, arraigado nas relações que envolvem 

como culturais, políticas, sociais e sexuais. Essa maneira de dividir o trabalho entre os 

sexos estrutura um amplo sistema de hierarquia, de distribuição de atribuições com 

rotulação especificadas para cada sexo. Nesse contexto é preciso entender que a igualdade 

é a de salários iguais, jornada de horas compatíveis, valorização do trabalho da mulher e 

não colocando a mulher num sentido inferior em relação ao homem. Pois a desigualdade 

é um problema antigo na sociedade, deste modo podemos perceber como a superioridade 

masculina sempre esta presente quando se trata do aspecto do trabalho na vida da mulher, 

ainda muitas são desvalorizadas pela função que desempenham no ambiente de trabalho, 

pois são vistas como não importantes dentro daquele ambiente, assim podemos perceber 

que tendo uma qualificação profissionalde igual ou maior nível não faz uma mulher 

superior. A metodologia utilizada foi de caráter bibliográfico em Simone de Beauvoir. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Desigualdades; Mulher; Remuneração salarial. 
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INTERCULTURALIDADE E ENSINO DE FILOSOFIA 

Suelen Aparecida Alves 

UNESPAR | suellyn.92@homail.com 

Coautora: Giselle Moura Schnnor 

UNESPAR| giselleschnorr@gmail.com 

 

RESUMO: Este trabalho encontra-se em andamento no Colégio Estadual do Campo 

Estanislau Wrublewski, em Cruz Machado/PR e está vinculadoao Programa de Mestrado 

Profissional em Filosofia - PROF-FILO, da Universidade Estadual do Paraná, Campus de 

União da Vitória, PR. Nesta pesquisa propomos vivenciar o ensino de filosofia no ensino 

médio como mediação intercultural e descolonial. Tomamos como referencial teórico os 

estudos sobre colonialidade/modernidade (Mignolo/Dussel) e a proposta de 

transformação intercultural da filosofia de Raúl Fornet-Betancourt diante dos desafios 

promover a educação filosófica contemplando a Lei 11.645/2008 que determina a 

presença da história, saberes e culturas indígenas em todo currículo escolar. Em diálogo 

crítico com a tradição filosófica ocidental-europeia visamos promover um exercício 

filosófico intercultural. Este exercício está em desenvolvimento em sala de aula e prevê 

várias etapas, tais como: a) a presença indígena no Brasil pré-colonial. b) o processo de 

conquista europeia e o choque de culturas. c) aspectos históricos e filosóficos sobre 

modernidade/colonialidade. d) Formação da sociedade brasileira e as políticas 

indigenistas. e) a presença e resistência indígena no Paraná. f) aproximações entre 

conhecimentos indígenas e a filosofia ocidental-europeia. g) a produção intelectual 

indígena contemporânea, escola e educação. Após o desenvolvimento destas etapas 

pretendemos abordar com maior especificidade uma das culturas indígenas presentes em 

nosso território: os Guarani Mbyá, localizada no Rio D’Areia, no município Inácio 

Martins que faz fronteira com o Município de Cruz Machado. Destaca-se, ainda, que além 

do estudo teórico pretendemos vivenciar a interculturalidade por meio de diálogos entre 

os estudantes do ensino médio e a comunidade indígena Rio D’Areia através de 

correspondência interescolar e, se possível, com visita a comunidade e da comunidade à 

escola. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Filosofia; Descolonialidade; Interculturalidade. 
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MATERIALISMO HISTÓRICO E MATERIALISMO DIALÉTICO EM KARL 

MARX E FRIEDRICH ENGELS 
 

Thiago David Stadler 
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RESUMO: Encontramos no conjunto da obra marxiana duas pretensões: i) fundar uma 

nova teoria social científica; ii) propor uma nova sociedade. Não faltam discussões em 

torno daquilo que se convencionou chamar – a partir de Tugan Baranovsky e Lênin – das 

duas etapas para a consolidação da nova sociedade, quais sejam: o socialismo e o 

comunismo. Contudo, certa confusão acompanha a todos que pretendem acercar-se das 

noções de materialismo histórico e materialismo dialético. Confusão, generalidades e 

ambigüidades que Caio Prado Junior em seu texto Teoria marxista do conhecimento e 

método dialético materialista apontava como prejudicial para se dar o devido valor à 

abordagem inovadora da história. Sem adentrar em verborragias é flagrante a necessidade 

de tratar de modo claro tanto o método quanto a teoria levantada por Marx e Engels. Para 

tanto, partirei da obra A Ideologia Alemã. É preciso recordar que A Ideologia alemã – 

texto que tem como objetivo principal a exposição da teoria social científica intitulada de 

materialismo histórico – escrita entre 1845 e 1846 fora publicada pela primeira vez em 

1932 em Moscou pelo Instituto de Marxismo-Leninismo. Desse modo, personagens da 

envergadura de um Lênin e de uma Rosa Luxemburgo morreram sem ter o acesso ao texto 

que, ainda que de modo rascunhar, propôs a quebra fundamental no pensamento marxiano 

enquanto um preparo/treino para a escrita d’O Capital de Marx e do Anti-Dühring de 

Engels. Assim, minha proposta é a de abordar o texto d’A Ideologia Alemã a partir dos 

conceitos de concreto e concreto pensado para estabelecer uma relação entre a teoria 

social científica (materialismo histórico), a filosofia/método (materialismo dialético) e o 

seu objeto (a história).  

  
PALAVRAS-CHAVE: História; Materialismo histórico; Materialismo dialético. 
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O INTELECTUAL SEGUNDO ANTONIO GRAMSCI  
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RESUMO: Através desse resumo apresento a preocupação com a questão do intelectual 

na contemporaneidade e como as pessoas conceituam o intelectual. Em primeiro lugar o 

conceito de intelectual que as pessoas conhecem é um conceito elitizado, que o ser 

humano só é intelectual aquele que tem conhecimento acadêmico ou que estuda. Nesse 

sentido busca-se em Gramsci a base para aprofundar esse conceito que tanto foi 

trabalhado pelo autor, colocando o intelectual numa visão mais acessível e mais ampla 

para todos conseguirem acesso. Em segundo lugar, desde o conceito de alienação de Karl 

Marx que Gramsci busca inspiração para escrever, a restrição ao conceito de intelectual 

elitizado, nos torna alienados e não teremos a visão ampla que deveríamos ter. As pessoas 

no cotidiano não conseguem perceber o intelectual fora do mundo acadêmico, não 

percebendo que os intelectuais estão em todos os lugares e segundo Gramsci o intelectual 

está em todas as profissões, pois a partir da apropriação de algo técnico ou manual o ser 

humano está sendo um intelectual. Em terceiro lugar, e para concluir estamos em um 

mundo cheio de visões e conceitos deturpados, para termos uma mudança conceitual na 

sociedade temos que fazer um trabalho árduo. Segundo Gramsci, os intelectuais são todos 

aqueles que fazem parte do organismo e possuem o espirito criativo, todos têm a 

capacidade de pensar e agir e de criar conhecimentos, buscando nas suas experiências e 

elaboração de suas verdades. Portando, Gramsci muda a visão já existente no mundo de 

que o ser humano elitizado é intelectual e coloca uma visão que até mesmo o trabalho 

mais braçal e alienado é intelectual, nesse sentido todos somos intelectuais em todas as 

classes sociais, cultura e trabalhos, pois sempre vai existir uma reflexão para desempenhar 

a sua função. 

PALAVRAS-CHAVE: Gramsci; intelectual; ser humano 
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RESUMO: Comumente falamos que a humanidade passou por um processo de evolução. 

Os tempos mudaram e os espaços se modificaram, então, passamos de pequenas 

comunidades a grandes e complexas sociedades. No intuito de refletir sobre essa 

transformação, o presente trabalho aborda o pensamento de dois teóricos contemporâneos 

de matrizes diferentes, mas que visam problematizar os efeitos da modernidade na 

sociedade. São eles: o sociólogo francês Émile Durkheim e o geógrafo brasileiro Milton 

Santos. Émile Durkheim considerado um dos fundadores da sociologia por configurá-la 

como ciência, cujo objeto de estudo é o fato social, o qual deveria ser tratado como coisa, 

podendo assim, ser examinado cientificamente pelo cientista social. Fortemente 

influenciado pelo positivismo apresenta uma concepção mecanicista da estrutura social 

comparando-a com um organismo vivo, enfatizando que o bom funcionamento da 

sociedade é resultado do bom funcionamento das instituições e de seus respectivos 

processos de socialização. Milton Santos, por sua vez, critica a efetivação da modernidade 

em termos de construção do espaço. Para o autor, a globalização enquanto ápice do 

capitalismo moderno se configura sob três formas específicas: apresenta-se como fábula, 

em que o mito da aldeia global e da igualdade de todos se legitima pelo império da 

informação. O segundo caráter se manifesta pela perversidade, onde o império do 

dinheiro e da competitividade sem restrições possibilita a construção de um espaço global 

cada vez mais excludente, em que novos imperialismos se materializam a cada nova 

evolução tecnológica. O terceiro caráter da globalização é a perspectiva de uma outra 

globalização, essa mais humanizada em que o avanço tecnológico informacional e 

financeiro seja destinado a atender os anseios humanos e não os do capital. 

Metodologicamente, esse estudo se configura como uma pesquisa bibliográfica e 

consistirá numa análise dialética sobre os fundamentos da modernidade em termos de 

evolução e globalização. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Modernidade; Fato social; globalização. 
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RESUMO: É preciso passar por um sacrifício pra que a vivência civilizatória seja 

possível. De acordo com Freud, a civilização começa quando a satisfação de necessidade 

é deixada para trás. A partir disto que os impulsos animais são convertidos em instintos 

humanos. O homem animal sofre uma transformação da sua natureza para então 

converter-se em um ser humano. Tal mudança pode ser descrita como a passagem do 

princípio de prazer (satisfação imediata, prazer, ausência de repressão) para o princípio 

de realidade (satisfação adiada, restrição do prazer, produtividade, segurança). O 

princípio de prazer é o qual domina o funcionamento do aparelho psíquico desde o início 

é ele designado como um método primário. É por meio dele que o homem animal faz uma 

busca constante pela obtenção de prazer, retraindo-se de forma que possa satisfazer todas 

as suas necessidades biológicas e psicológicas. No princípio de prazer o ID (domínio do 

inconsciente, dos instintos primários) detém toda força matriz. Tal mecanismo salienta as 

camadas da estrutura mental e interessa-se somente pela satisfação de suas necessidades. 

No princípio de realidade o Princípio de Prazer é superado. É perante a influência do 

mundo externo que o ID desenvolve-se até formar o ego, é este que ajusta e altera o 

próprio interesse, dotando das funções protetoras do ID, ao qual luta pela gratificação. 

Neste dado momento os desejos humanos são tomados conscientemente para o que é 

determinado “útil”. Após o ego reprimir os impulsos e desviar a sua gratificação, ele 

substitui o Princípio de Prazer pelo Princípio de Realidade que promete maior êxito e 

segurança ao indivíduo civilizado. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Civilização; Princípio de Prazer; Princípio de Realidade. 
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RESUMO: Desobediência civil é a recusa ativa de um cidadão a obedecer certas leis, 

demandas, ordens ou comandos de um governo ou poder internacional. A desobediência 

civil geralmente é definida como necessariamente não-violenta. Ela é, portanto, uma 

forma de resistência pacífica. O ensaio de Thoreau publicado em 1849 “Resistência ao 

governo civil” e eventualmente renomeado “Desobediência civil”  nasceu do episódio em 

que Thoreau passou uma noite na cadeia por ter se recusado a pagar seus impostos, recusa 

que era um protesto ao mau uso que o governo fazia do dinheiro dos contribuintes, 

utilizando-o para assegurar a manutenção de uma instituição como a escravidão e para 

mover uma guerra como a que então empreendia contra o México. Permanece até hoje 

uma admirável defesa da liberdade individual, alvo de solicitações tirânicas e deformantes 

da comunidade e do Estado. Amigo de Ralph Waldo Emerson, Thoreau foi um dos 

expoentes do Transcedentalismo, movimento que constituiu a principal manifestação 

filosófica do romantismo norte-americano, a cujos anseios de liberalismo religioso, 

afirmação nacional e democracia política deu formulação teórica. A ideia de 

desobediência civil certamente é anterior ao ensaio de Thoreau, embora sua formulação 

permaneça uma das mais influentes e claras, sobretudo aliadas à sua atitude e filosofia 

pessoal. Apesar da desobediência civil ser considerada uma expressão de desprezo pela 

lei, Martin Luther King Jr. considerou-a uma demonstração de reverência pela lei; pois 

"Um indivíduo que desobedece uma lei que sua consciência diz ser injusta, e que 

prontamente aceita a pena de prisão para estimular a consciência de uma comunidade 

frente às injustiças que ela comete, está na realidade expressando o maior respeito 

possível pela lei."  

 

PALAVRAS-CHAVE: desobediência civil; ativismo; filosofia política 

 


