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| EDITORIAL 

Filosofia X Filosofia 

O boletim Voo da Coruja tem por fina- 

lidade divulgar os fatos acadêmicos que 

ocorrem em nosso Programa. Em meio a 

tantas informações instantâneas das 

redes sociais, o Voo da Coruja noticiará 

fatos ocorridos e eventos para manter 

docentes, discentes e pesquisadores 

participativos e interessados em nossas 

agendas. 

O ato de filosofar é o pensar que se 

expressa de modo crítico. Filosofar é 

opinar sobre o que se apresenta diante 

do pensador, é refletir sobre as afirma- 

ções para analisá-las e apresentá-las em 

novos textos e contextos. Por isso, Filo- 

sofia X Filosofia é o processo permanen- 

te de oposição do pensamento que se 

supera e avança para horizontes mais 

amplos de compreensão do real. 

 

| EM PAUTA 

Leitores e leitoras, 

Temos a satisfação de compartilhar a 

primeira edição do Boletim Informativo 

Voo da Coruja. Nosso objetivo é estabe- 

lecer um canal de troca e de informa- 

ções, notícias e a acontecimentos signi- 

ficativos do Programa de Pós-gradua- 

ção em Filosofia da Escola de Humani- 

dades da PUCRS. 

Esse será um espaço de encontro e 

de estreitamento de laços e relações 

 

 
As Humanidades, em particular a Filo- 

sofia, são os olhos em 360º que veem a 

história e o real dentro dos processos 

emancipatórios da humanidade. São a 

sabedoria que articula o sentido e são 

constitutivas da missão da Universidade. 

O artista gaúcho Kelvin Koubik dese- 

nhou em frente à Rua da Cultura da 

PUCRS uma gigantesca coruja. Parabe- 

nizamos os idealizadores e que o Voo da 

Coruja seja constante inspiração na 

missão da Universidade que é “promover 

a formação humana e profissional”. 

Draiton G. De Souza 

Decano da Escola de Humanidades da PUCRS 

Agemir Bavaresco 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

em Filosofia da PUCRS 

 

 

 

 

 

 
entre a comunidade acadêmica, docen- 

tes, discentes, assim como quem já 

passou por aqui e se interessa pela filoso- 

fia. Queremos estabelecer e consolidar 

uma atmosfera de compartilhamento de 

informações, de agendas e de aconteci- 

mentos. 

O Voo da Coruja toma como inspiração 

a figura da coruja que se lança ao céu em 

busca de novos ares, de novas paisagens e 

horizontes. Uma ótima leitura! 



 

 

 
 

| COMPARTILHE 
 

O PPG-Filosofia possui duas característi- 

cas consolidas: a tradição de pesquisa, 

mesmo sem o status da antiguidade de 

outros programas, e a primazia da justiça, 

presente desde a seleção, passando pela 

organização das disciplinas até a finaliza- 

ção da pesquisa. Nesse sentido, sinto-me 

honrado de somar a experiência obtida na 

PUCRS ao meu currículo. 

Mesmo sem contato direito com nenhum 

professor da IES, meu projeto de tese foi 

acolhido em 2014, processo no qual a pes- 

quisa foi enriquecida por meio do estágio 

doutoral na Inglaterra. Além disso, destaco 

o constante incentivo em vista de realizar 

publicações acadêmicas reconhecidas 

pela Capes. A experiência em sala de aula, 

dado pelo estágio docente obrigatório, 

 
 

| DESTAQUE 

ampliou a gama de oportunidades profis- 

sionais. 

Após o término da pesquisa fui aprovado 

na Universidade Federal do Amapá em 

concurso público com mais de 30 concor- 

rentes, vindos de vários PPGs do Brasil. 

Expresso meu sentimento de orgulho por 

ter participado 

dessa IES, elemen- 

to que se traduz 

pela responsabili- 

dade que instiga 

em seus alunos e 

que tem com a 

sociedade. 

 
Everton Puhl Maciel 

Professor na Universidade Federal do Amapá 

(UNIFAP) 

 

Discentes Renata Floriano de Sousa e Ricardo Luis Reiter, do Programa de 
Pós-Graduação em Filosofia (PUCRS), são destaque por proposição ao Senado 

 

A proposição (SUG) 20/2017 versa sobre a obrigatoriedade do ensino de Filoso- 

fia e de Sociologia no Ensino Médio, de autoria dos discentes do Programa de Pós- 

-Graduação em Filosofia (PUCRS), surgiu como resposta à homologação da Lei n. 

13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que propõe a reforma do Ensino médio, segundo 

a qual as disciplinas de Filosofia e de Sociologia deixam de ter caráter obrigatório. 

A sugestão partiu da compreensão que a falta do ensino de tais disciplinas pre- 

judicaria a formação discente, uma vez que os estudos da área de humanidades 

trabalham com aspectos subjetivos da formação epistemológica necessária para, 

inclusive, a formação dos saberes técnicos, além de serem disciplinas fundamen- 

tais na formação cidadã, direito garantido na Constituição Federal vigente. 

 

 

 
Professor do PGG-Filosofia PUCRS é agraciado com o 

título de embaixador – Universidade de Bonn – Alemanha 
 

O professor Roberto Hofmeister Pich foi agraciado com 

o título de embaixador da Universidade de Bonn, na Ale- 

manha. A distinção é inédita e foi concedida por iniciativa 

do seu Departamento de Assuntos Internacionais. 



 

Professor do PGG-Filosofia PUCRS participa de gra- 
vação do programa televisivo 'Café Filosófico' - Institu- 
to CPFL/TV Cultura 

 

O prof. Ricardo Timm de Souza, professor titular da 

Escola de Humanidades - PUCRS, participou do Café 

Filosófico do Instituto CPFL com palestra sobre 

identidade, exílio e diáspora. Para conferir acessar: 

http://www.institutocpfl.org.br/2019/05/13/gravacao-ide 

ntidade-diaspora-e-exilio-com-ricardo-timm-de-souza/ 
 

 

 

| FIQUE ATENTO 

> III Encontro Nacional sobre a Ciência da Lógica de Hegel 

Data: 05/06 e 06/06/2019. 

Local previsto: Auditório do Prédio 8, PUCRS. 

Mais informações: https://www.editorafi.org/hegel2019 

 
> Painel de Debates – Atualidade(s) do Marxismo e lançamento do livro “A rela- 
ção dialética do homem com a natureza” de Wolfdietrich Schmied-Kowarzik – 
Tradução Rosalvo Schütz) 

11/06 – 14h 

Participação: Prof. Dr. Hans-Georg Flickinger, Prof. Dr. Ricardo Timm de Souza, 

Prof. Dr. Oneide Perius e Prof. Dr. Rosalvo Schütz 

Prédio 8 – Sala 305 

 
> Encontros de Filosofia 

De animal humano para humano animal – Georges Bateille sobre a origem da 
humanidade – Pedro Antônio Gregório de Araújo 

10/06 – 12h - Prédio 8 – Sala 222 

Contratualismo, restrições deontológicas e o problema da agregação – Gustavo 

Oliva 

26/06 – 12h - Prédio 8 – Sala 222 
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| EDITORIAL 

O prestígio acadêmico adquirido pela bioética neste último meio século decorre 

em parte do fortalecimento dos espaços de liberdade social nas democracias repre- 

sentativas. No âmbito da ética, criou-se a noção de liberdade. Contudo, sem a prote- 

ção constitucional das liberdades, a ética não consegue crescer como fonte criativa 

das normas pelas quais articulam-se as múltiplas formas do juízo moral. Nesta época 

da pós-verdade e da produção estratégica de mentiras e de ódio políticos, o efeito 

sobre os sujeitos sociais parece indicativo de carência psicológica, educacional e 

sobretudo econômica. Diante deste cenário, faz-se importante reconsiderar o afasta- 

mento do conceito de verdade como filtro pelo qual se pode apreciar criticamente os 

discursos e as orientações políticas produzidas pela bioética. A tarefa que se coloca 

à filosofia é a de estender a força conceitual e discursiva da bioética para contemplar 

formas de subjetividade em ruptura com uma estrutura de Estado produtor de injus- 

tiça e desigualdade. 

Entre as metodologias filosóficas orientadas a levantar as ambiguidades sociais, 

afetivas, econômicas e políticas produzidas pelos diferentes ramos da ética, talvez 

nenhuma seja tão afinada a realizar esta tarefa quanto a filosofia francesa contempo- 

rânea. De aparência vasta, com pronunciada delimitação linguística e nacional, trata- 

-se na realidade de um conjunto metodológico rigoroso que decorre dos projetos de 

análise estrutural agregados nos anos de 1950 e de 1960 em torno do nome estrutu- 

ralismo. Desde o Esclarecimento, a filosofia francesa cresceu sempre com forte 

aspecto interdisciplinar, o que a conduz tipicamente a se articular junto com outros 

discursos, sejam estes científicos, psicanalíticos ou artísticos. Desta maneira, a filoso- 

fia francesa contemporânea reforça a interdisciplinaridade sem perder nada do rigor 

demonstrativo em que isola os paradoxos e as contradições por trás da redução da 

ética apenas aos protocolos conceituais da normatividade. Neste objetivo, esta orien- 

tação filosófica logrou com brilho em rearticular a ontologia fundamental a partir do 

conceito de multiplicidade irredutível à unidade. 

O PPG em Filosofia da PUCRS se tornou uma referência nacional pelas pesquisas 

realizadas sobre a análise estrutural, singularmente em demonstrações da sua criati- 

vidade conceitual e teórica. Por sua metodologia, a filosofia estrutural consegue se 

afastar de um atrelamento forçado da ética ao contexto jurídico para seguir a refle- 

xão para onde as lutas e as experiências se vivem: no corpo social em sua diversidade 

amorosa, sexual, racial e social como nos acontecimentos, isto é, nas formas ainda 

impensadas de subjetivação que respondem aos desafios da atualidade. 

 
Norman R. Madarasz 

Professor – Escola de Humanidades – PUCRS 



 

http://j.mp/2Qb3LV3 

 

 

| EM PAUTA 

Comunicamos que o V. 64, n. 2, Revista 

Veritas – Filosofia & Interdisciplinarida- 

de – está disponível e pode ser acessa- 

do em: 

 

 

 

 

 

| COMPARTILHE 
 

A PUCRS tem sido para mim um espaço 

de pesquisa, acolhida e partilha ao longo 

dos últimos 15 anos. Iniciei meu mestrado 

em 2005 e, desde então, permaneci vincu- 

lado, de alguma forma, ao PPG de Filosofia 

desta Instituição. Estou, atualmente, 

desenvolvendo o meu segundo estágio 

pós-doutoral sob orientação do professor 

Ricardo Timm de Souza. Dos diversos 

grupos e parcerias de pesquisa que surgi- 

ram ao longo destes anos  resultaram  

livros, artigos, congressos e várias pers- 

pectivas de pesquisas futuras. Dificilmente 

seria capaz, dessa forma, de superestimar 

a importância da PUCRS na minha forma- 

ção profissional. 

Desde 2010 dedico-me a ensinar filosofia 

em Palmas, na Universidade Federal do 

Tocantins. Leciono na graduação e 

também em dois programas de pós-gra- 

duação: Mestrado profissional em Presta- 

ção Jurisdicional e Direitos Humanos e 

Mestrado Profissional em Filosofia. Desne- 

cessário dizer como tem sido desafiador 

este trabalho pioneiro com a filosofia no 

mais jovem Estado da Federação. Nosso 

curso foi criado em 2009, sendo que a 

UFT havia sido criada em 2003. Muita 

coisa ainda precisa ser feita. E, especial- 

mente nesse mo- 

mento, percebe- 

mos com ainda 

maior clareza a 

importância e a 

exigente tarefa 

que está implica- 

da no ato de 

ensinar filosofia. 

Oneide Perius 

Professor na Universidade Federal do Tocantins 

(UFT) 

 

 

 

 

 

| DESTAQUES 
 

IV Colóquio Internacional de Bioética em homenagem ao Prof. Dr. Joaquim Clotet 

O IV Colóquio Internacional de Bioética reuniu pesquisadores, professores e alunos de 

cursos de pós-graduação em Filosofia, Medicina, Direito, Ciências Sociais e Humanas de 

todo o País, de 25 a 27 de setembro de 2019 na PUCRS, para debater questões e proble- 

mas referentes à "Bioética, Neuroética e Emoções" em comemoração dos 70 anos da 

Declaração Internacional de Ética Médica e para homenagear a obra de Bioética, Filosofia 

http://j.mp/2Qb3LV3


 

IV Colóquio Internacional de 
Bioética em homenagem ao 

Prof. Dr. Joaquim Clotet 

Moral e Ética Médica do Professor Dr. Joaquim Clotet, ex-Reitor da PUCRS que introduziu 

os primeiros grupos de pesquisa e comitês de Bioética no Brasil em 1988, antes mesmo 

do surgimento da Bioética em nosso país. 

(Prof. Nythamar H. de Oliveira Jr. - PUCRS - Organizador) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Professor do PGG-Filosofia PUCRS teve obra indicada como finalista ao Prêmio 
Livro do ano 2019, pela Associação Gaúcha de Escritores – AGES 

 
O Prof. Ricardo Timm de Souza, professor titular da Escola  

de Humanidades - PUCRS, teve sua obra intitulada Ética do 

Escrever: Kafka, Derrida e a Literatura como crítica da vio- 

lência (Porto Alegre: Editora ZOUK, 2018), indicada como 

finalista do PRÊMIO AGES – LIVRO DO  ANO  2019;  em  

nome da comunidade acadêmica docente e discente do 

PPG Filosofia manifestamos gratidão, reconhecimento e o 

cumprimentamos pela indicação! 
 

 

 
 

 

 

Cônsul-Geral da Alemanha Dr. Thomas Schmitt profere conferência na PUCRS 

 
O Cônsul-Geral da Alemanha Thomas Schmitt proferiu con- 

ferência no evento: "I Seminário de Filosofia e Relações 

Internacionais : crise do modelo liberal?” promovido pela 

Escola de Humanidades, PPG Filosofia, com o apoio do 

CDEA. A conferência ocorreu no dia 21 de outubro de 2019, 

e tratou sobre o multilateralismo e por que este é tão 

importante do ponto de vista alemão. 



 

Norman R. Madarasz (organizador) 

Discentes do PPG - Filosofia são contemplados com Bolsas de Estudos 

André Neiva e Felipe Medeiros, doutorandos no PPG em Filosofia, foram premiados com 

uma bolsa LATAM Bridges da Universidade de Houston, financiada pela John Templeton 

Foundation. O objetivo é desenvolver pesquisa em epistemologia da religião. Site: 

http://bit.ly/2X7dCg0 

Giovane Martins Vaz, mestrando no PPG em Filosofia, foi selecionado no programa 

RenovaBR, uma escola de formação política para pessoas que desejam renovar a políti- 

ca e nunca tiveram mandato. A escola oferece um curso gratuito com 96 horas de aulas 

sobre problemas municipais, gestão, legislação, engajamento e comunicação 
 

 
 

 

 

 

Prof. Norman Madarasz lança obra sobre a Filosofia de Alain Baidou 

Título: Validações -ALAIN BADIOU - Textos sobre ontologia, matemática e sistema 

(2003-2018). 
 

Acesso em: https://www.fundarfenix.com.br/validacoes 

Podcast: www.fundarfenix.com.br 

Editora Fundação Fênix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| FIQUE ATENTO 

> Chamada para o III Colóquio de Pesquisa em Filosofia da UFSC: A Emergência 
da Filosofia: conjunturas e disjunturas do presente.  

Data: 11 e 13 de novembro de 2019 

Local previsto: Campus Trindade da UFSC, em Florianópolis, Santa Catarina 

A submissão de trabalhos para as comunicações deve ser realizada até o dia 07 de 

setembro de 2019. 

Mais informações: https://pesquisaemfilosofiaufsc.wordpress.com 

http://bit.ly/2X7dCg0
http://www.fundarfenix.com.br/validacoes
http://www.fundarfenix.com.br/


 

> Colóquio Conversações sobre o Brasil com Augusto Jobim do Amaral, Fabio 
Caprio Leite de Castro e Rosana Pinheiro-Machado 

Data: 26 de novembro de 2019 

Lançamento do Livro Amanhã vai ser maior de Rosana Pinheiro-

Machado. Local: Living 360°- Sala 225 - PUCRS 

 

 
> II Colóquio Dialética hoje: ética e metafísica 

Local: PUCRS (Prédio 8; sala 222) 

Data: 19.12.2019 (quinta-feira) 

Horário: manhã (8:45h às 12:20h) e tarde (14:00h às 17:20h) 

Coordenação geral: Eduardo Luft 

Organizadores: Eduardo Luft e Rosana Pizzatto 

 

> Seminário - Um Século de Introduction to Mathematical Philosophy: Russel e 
sua teoria das descrições 

Data: 25 e 26 de novembro, 

2019. Local: Prédio 8, Sala 305 - 

PUCRS Promoção: PPG-Letras - 

PUCRS 
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