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Ana Amélia Neubern Batista dos Reis (Dra, UFMG, Estudos Literários) 

 

A poesia de Cecília Meireles e Sarojini Naidu à luz da estética Rasa 

 

Resumo:  A presente comunicação tem como objetivo colocar em diálogo a poesia de 

Cecília Meireles e Sarojini Naidu sob a perspectiva da estética tradicional hindu 

denominada rasa. No estudo elaborado por Christine Hoene, “Senses and Sensibilities in 

Sarojini Naidu’s Poetry”, a pesquisadora reconhece a fundamentação da estética rasa no 

conjunto de poemas sobre a primavera, de Sarojini. Chrisstine Hoene aponta que, nesses 

poemas, rasa é evocada a partir dos sentidos e das sensações (senses and sensibilities) e 

essa evocação apresenta a efemeridade da natureza e da vida de forma eternizada através 

da poesia. Além disso, esse retorno à estética rasa, conforme avalia Christine, é mais um 

modo que Sarojini encontrou para resistir e lutar contra a dominação colonial britânica. 

De acordo com a pesquisadora, esse retorno a uma Índia supostamente idílica que aciona 

as sensações e sensibilidades por meio da poesia foi uma forma de pensar a nação se as 

amarras coloniais. No caso de Cecília Meireles, sabemos que ela cultivou, ao longo de 

toda vida, um conhecimento sólido sobre a filosofia, a literatura e a cultura indianas. Por 

meio do curso intitulado “Técnica e Crítica Literárias”, ministrado por Cecília em 1937, 

na Universidade do Distrito Federal, revela-se o estudo que a poeta realizou sobre a 

estética rasa. Na aula de 05/11/1937, ela discorre sobre rasa a partir do livro Le Rasa, de 

Subhod Chandra Mukerjee e afirma que tal estética perdura de forma decisiva quando se 

trata de julgar uma obra de arte moderna. Cecília considera que rasa nos daria “a chave 

da compreensão da beleza”. Assim, no que se refere à análise da obra de Cecília à luz de 

rasa, já podemos dizer que, diferentemente da obra de Sarojini, não se pode reconhecer 

objetivos anticoloniais em sua obra. No entanto, o aspecto da evocação dos sentidos e 

sensibilidades, buscando relacionar o efêmero com o eterno, pode ser analisado na poesia 

de Cecília. Nossa pergunta é: quais relações podemos estabelecer entre os “spring 

poems”, de Sarojini, e o livro Poemas escritos na Índia, de Cecília, sob a perspectiva da 



estética rasa? Buscaremos, senão respostas, ao menos, reflexões que estreitem os laços 

entre essas duas importantes poetas.  
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Anderson Santos de Sousa (Mestre UNIFESP, História da Filosofia) 

 

Kaguya-hime e a representação do feminino na literatura do Período Heian 

 

Resumo: O Conto do Cortador de Bambu (Taketori Monogatari), é considerado a mais 

antiga ficção em prosa japonesa. Escrita no início da Era Heian (794-1185), entre os 

séculos IX e X, esta obra narra a história da bela Kaguya-hime, uma princesa lunar 

encontrada dentro de uma vara de bambu por um velho cortador. Quando atinge a 

maioridade, sua beleza encanta cinco nobres pretendentes. Para se livrar deles, ela 

condiciona sua mão àquele que lhe presentear com um objeto fantástico. A partir de então 

o conto descreve as jornadas dos pretendentes em busca dos artefatos, a fixação do 

imperador japonês por Kaguya-hime e o seu retorno à lua. A alta carga imaginativa do 

conto pode, a princípio, ser considerada um obstáculo para sua análise filosófica. No 

entanto, a forma particular com que conceitos filosóficos fundamentais do 

Confucionismo são apresentados, permite cogitar que sua fantasia comunica o caráter 

repressivo da submissão feminina ao masculino e aponta para um novo tipo de 

organização entre os gêneros. De acordo com Marcuse, em Eros e Civilização (1975), a 

fantasia, ou seja, aquilo que por definição não é e não pode ser obtido na vida real, quando 

expressa sob a ordenação da linguagem artística, assume um caráter de possibilidade. A 

fantasia, assim, pode ser entendida como um elemento psíquico que, sob a forma estética, 

torna-se potencialmente reordenadora dos valores de uma sociedade, pois capaz de alterar 

a percepção das pessoas, nutrindo reflexões críticas de que a realidade pode ser diferente 

do que é. Sob essa perspectiva, a análise filosófica do Conto do Cortador de Bambu busca 

demonstra que esta obra ressignifica e instrumentaliza os sentidos tradicionais dos 

conceitos confucionistas de Mandato do céu (jap. tenmei; chin. tiānmìng) e Piedade filial 

(jap. kō; chin. xiào) propondo uma transformação da forma de submissão das mulheres 

aristocráticas na Era Heian. 
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Augusto Bruno de Carvalho Dias Leite (Doutor, Pós-doc do Dep. de Filosofia 

Japonesa da Universidade de Quioto) 

 

O tempo além do ser 

 

Resumo: Proponho que o tempo está além do ser porque qualquer afirmação sobre o ser 

do tempo está enredada em alguma contradição. Esse é um argumento conhecido pelo 

trabalho de J. E. McTaggart. No entanto, por meio de uma revisão da doutrina do ser de 

Parmênides e da lei aristotélica da não-contradição, pode-se expor não apenas os porquês 

de o tempo ser um problema lógico; mais do que isso, é possível repensar essas antigas 

doutrinas e leis à luz de novas abordagens sobre a conclusão de McTaggart acerca da 

irrealidade do tempo. A partir de uma reavaliação asiática dessas questões, tendo como 

suporte fundamental a crítica à lógica ocidental, particularmente, à lei da não-contradição 

feita por Yamauchi Tokuryū 山内得立, objetivo propor a identidade contraditória do 

tempo não como prova de sua inconsistência, isto é, a evidência da irrealidade do tempo. 

Em vez disso, as contradições do tempo podem ser entendidas como expressão da 

estrutura metafísica limitadora dos fenômenos temporais. 
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Bárbara Freitas Coura (Graduanda, Filosofia, USP) 

 

Os conceitos de imanência e transcendência no Vijñāna bhairava tantra 

 

Resumo: É comum, dentro do contexto ocidental, tentarmos definir os conceitos “Shakti” 

e “Shiva” de uma forma simplificada, muitas vezes em termos de “energia feminina” e 

“energia masculina”, respectivamente. Porém, ao analisarmos os tantras, isto é, os 

tratados religiosos-filosóficos indianos do período que compreendemos como medieval, 

tais conceitos se apresentam de forma muito mais complexa do que imaginamos. Um 

destes tratados, o Vijñāna bhairava tantra expõe tais princípios em termos de 

“imanência” e “transcendência”. O objetivo deste trabalho, desta forma, é relacionar os 

conceitos de “Shakti” e “Shiva” aos de “imanência” e “transcendência” no texto 

selecionado. O caminho a ser percorrido durante a apresentação se delineia a partir de (1) 

uma breve introdução aos tantras, (2) exposição geral do texto selecionado (3) evidência 

e tradução do trecho em que se discute o problema - a saber, ślōka 5 (em sânscrito: 

“parāparāyāḥ sakalam aparāyāś ca vā punaḥ | parāyā yadi tadvat syāt paratvaṃ tad 

virudhyate” e em português: “Tudo o que é composto resulta seja da energia ao mesmo 

tempo transcendente-imanente seja da energia imanente; mas que esse composto resulte 

da energia puramente transcendente seria incompatível com a transcendência dessa.”1 ) 

e ślōka 6 (em sânscrito: nahi varṇavibhedena dehabhedena vā bhavet | paratvaṃ 

niṣkalatvena sakalatve na tad bhavet e em português: “A transcendência, na verdade, não 

poderia ser diferenciada em fonemas e em corpos, pois ela não pode se encontrar 

enquanto natureza indivisa naquilo que é composto”2) (4) explicação do problema do 

trecho, com base em comentadores, (5) paralelo com o entendimento da filosofia 

ocidental e (6) conclusão e problemas relativos à tradução filosófica. 
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2 SILBURN, 1999, tradução nossa 



Bruno Carlucci (Doutorando, Linguística Aplicada, Unicamp) 

 

Ādibuddha e a interconexão do corpo com o cosmos no tantra Kālacakra 

 

Resumo: Podendo ser traduzido como a Roda do Tempo, o Kālacakra é um tantra 

budista, dividido em cinco capítulos, que se disseminou na Índia e no Tibete a partir do 

século séc. XI, tendo sido trazido a terras tibetanas primeiramente por Somanatha 

(HAMMAR, 2005, p.61). Abarcando questões de cosmologia, transmissão, sādhanā e a 

perspectiva filosófica acerca da realidade última, o Kālacakra versa sobre a identidade 

do corpo humano com o cosmos, no sentido de que o corpo seria como uma miniatura do 

cosmos. Divide-se em Kālacakra interno, externo e alternativo. A cerimônia de 

transmissão desse tantra se popularizou no século XX por meio das transmissões públicas 

concedidas pelo XIV Dalai Lama (MULLIN, 1991). A meta final desse tantra é alcançar 

o completo despertar, equiparado ao estado de Ādibuddha, o Buddha Primordial 

(WALLACE, 2010, p 3). Este trabalho visa analisar diferentes perspectivas acerca de 

Ādibuddha, a partir de autores como o XIV Dalai Lama (Escola Gelugpa) e Dölpopa 

Sherab Gyaltsen (Escola Jonang), além das contribuições de Urban Hammar (2005) e 

Vesna Wallace (2010) sobre o uso desse termo no contexto da literatura Kālacakra.  

Palavras-chave: Tantra, Vajrayāna, Kālacakra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caio Cézar de Oliveira Busani (Mestrando, Ciência da Religião, UFJF) 

caiobusani@gmail.com 

 

As Upanishads na tradição Gaudiya Vaishnava 

 

Resumo: Um elemento importante dentro da literatura e mística das religiões que 

chamamos de hinduísmo, são os textos das Upanishads. Estes vão expressar um caráter 

mais reflexivo e filosófico em seus versos, tendo como principais temas de discussão a 

existência e aspectos de uma essência do ser (atma), de um Ser Supremo mantenedor da 

criação (Brahman e Isvara), da configuração existencial do mundo que habitamos 

(prakriti) e da relação e interação entre estes três tópicos. Pode se dizer que tais obras são 

muito mais uma classe de literatura, do que de fato, um certo conjunto de textos em sí. 

Pois buscam em seu contexto, abordar assuntos de reflexão mais profundos, que exigem 

do praticante não só uma experiência mais longa dentro da tradição, mais também uma 

disposição à reflexão e ressignificação de tudo aquilo que aprendeu. Neste trabalho irei 

apresentar a visão que a linhagem vaishnava gaudiya, tem sobre estas obras das 

Upanishads. Esta linhagem tem sua origem na Bengala Ocidental, e foi fundada pelo 

santo e filosofo Caitanya Mahaprabhu no século XV da era cristã. Juntamente com seus 

associados e discípulos, Caitanya foi um grande representante do que mais tarde seria 

conhecido como os “movimentos de bhakti” (devoção) que emergiram em todo o 

território indiano neste mesmo período histórico. Este linhagem deu origem ao 

popularmente conhecido Movimento Hare Krishna, criado na década de 1960 e presente 

hoje em diversos países pelo mundo, fundado pelo mestre indiano Bhaktivedanta Swami 

Srila Prabhupada. 
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Camila Braga (Mestra, Filosofia, UFFRJ) e Leandro Chevitarese (Doutor, 

Filosofia, professor da UFFRJ) 

 

Alteridade e Afabilidade na Filosofia do Zen-budismo 

 

Resumo: Este estudo refere-se à Filosofia do Zen-budismo, sob a perspectiva do filósofo 

contemporâneo Byung-Chul Han (2020), tratando da problemática da alteridade, a partir 

da noção de “afabilidade arcaica”. O autor sinaliza a falta de práticas de esvaziamento do 

Si mesmo e de quietude meditativa no cenário contemporâneo. Articulando fortes 

mecanismos de subjetivação identitária, a atual sociedade do desempenho intensifica 

processos narcísicos que aprisionam o indivíduo a si mesmo, tornando-o cada vez menos 

capaz de uma abertura à alteridade.  

Todavia, pode-se ainda investigar tal problemática por outro caminho em sintonia com as 

contribuições filosóficas do Zen-Budismo, que apresenta uma singular compreensão da 

subjetivação. Esta comunicação pretende abordar a alteridade a partir da concepção 

ontológica presente na filosofia zen budista. Por tal perspectiva, seria possível tecer 

relações para além das dialógicas, sem a ênfase em um “eu” que almeja interagir com um 

“outro”, dando-se lugar a uma concepção diferente de “alteridade” que se revela por meio 

da noção de “afabilidade arcaica”.  Sem o condicionamento ao Si mesmo, mas com o 

coração afável, o sujeito é acolhedor de uma ampla diversidade de entes, como a lua, os 

ventos, as montanhas e os rios que “falam uns com os outros”. Deste modo, viabiliza-se 

por um perpassar [durchdringung] recíproco que deixa infundir-se pelo acolhimento que 

prescinde de um “eu”. “A afabilidade arcaica formula um ser com outros sem o centro 

centrador”. Eis a experiência que viabiliza uma atenção compassiva que transforma o 

habitual em algo incomum e singular, permitindo um tempo cotidiano que contempla a 

“proximidade avizinhada entre as coisas”. Trata-se de uma forma de estar no mundo que 

abre a possibilidade de uma compaixão que se enlaça das múltiplas relações, a partir da 

des-interiorização que traz consigo uma disposição para uma alteridade dispersa, que 

acolhe diferenças, eventos, coisas, pessoas, ou elementos da natureza. 

Palavras-chave: Alteridade, Afabilidade arcaica, Perpassamento recíproco 

 

 

 



Daniel Soares Saldanha (Mestrando, Filosofia, UFF) 

danielsaldanha0@gmail.com 

 

A filosofia yogaccara como terapia e prática de vida 

 

Resumo: A presente apresentação refere-se a filosofia yogaccara de Vasubandhu (sec. IV-

V E.C) e a perspectiva prática das propostas ontológicas e éticas de sua filosofia. O texto 

de Vasubandhu chamado de Os trinta versos da percepcao (Triṃśikāvijnapti-kārikā) 

propõe uma teoria acerca da consciência (vijñāna) e da natureza (svabhāva) dos 

fenômenos, ambas que articuladas por meio do conceito da percepção-pura (vijñapti-

mātra). As especulações destes temas visam descrever a realidade por meio de uma crítica 

à epistemologia convencional: o modo como conhecemos as coisas, em um nível 

ordinário – pelos sentidos e pela imposição de conceitos aos objetos do mundo -, é 

enganoso, visto que os fenômenos são somente construções mentais. Os fenômenos, para 

Vausbandhu, são marcados pela sua natureza tríplice: aquilo que o filósofo budista chama 

de três naturezas-próprias (svabhāva). O objetivo desta apresentação é explicitar o caráter 

prática da articulação destes conceitos levando em consideração à prerrogativa da 

filosofia como terapia e como prática de vida. A partir de autores como Pierre Hadot, 

Michel Foucault e Martha Nussbaum, pretendo demonstrar que o interesse em uma prática 

como um exercício espiritual ou uma tecnologia do si é essencial para compreendermos 

a filosofia yogaccara de Vasubandhu, em que a teoria exposta acerca da consciência é 

para causar um efeito transformador e terapêutico sobre a mesma – em ressonância com 

a proposta filosófica originária de buda, na qual as teorias e perspectivas de buda são 

descritas como uma medicina. 

Palavras-chave: Filosofia budista, Consciência, Filosofia como terapia, Ontologia  
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Erasto Santos Cruz (Doutorando, Estudos Literários e Interculturais, Universidade 

de Macau) 

erasto.cruz@yahoo.com.br 

 

Anarcodaoísmo: Entre a Anarquia e o Dao 

 

Resumo: A presente comunicação tem como proposta aproximar o daoísmo, tradição 

filosófica e religiosa chinesa que data de mais de dois mil anos, ao anarquismo, 

movimento político-social surgido na segunda metade do século XIX na Inglaterra. A 

ideia principal é realizar uma interpretação do daoísmo através de uma visão de conceitos 

do anarquismo de base, tendo como foco a figura daoísta do governante ideal, em 

contraste com a ideologia anarquista de uma sociedade autogestora, que repudia qualquer 

espécie de governo ou figura de poder. Para se atingir este fim, em um primeiro momento, 

será feita uma análise comparativa de conceitos base presentes nos dois sistemas de 

pensamento, onde procurar-se-á demonstrar algumas ideias e atitudes que são 

compartilhadas, em maior ou menor grau, por ambos. Em seguida, trechos dos dois livros 

clássicos do daoísmo serão utilizados, nomeadamente o Dao De Jing de Laozi e o Nan 

Hua Jing de Zhuangzi, para apontar e exemplificar estes conceitos em comum, partindo 

do pre-suposto de que os pensamentos anarquistas foram construídos ao longo da história, 

tendo surgido muito antes do estabelecimento do anarquismo como movimento político-

social, no final do séc. XIX. 

Palavras-chave: Daoísmo, Anarquismo chinês, Dao De Jing, Nan Hua Jing 
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Gabriel Martino (CONICET, UBA, USAL) 

 

Satkāryavāda: la teoría de la causalidad en la Sāṃkhya-kārikā de Īśvarakṣṛṇa. 

Cuestiones relativas a su interpretación. 

 

Resumo: El sāṃkhya es una de las tradiciones de pensamiento más antiguas de la India. 

Alrededor del siglo V de nuestra era, la doctrina sāṃkhya fue sistematizada y 

estandarizada en un tratado compuesto en el metro kārikā por Īśvarakṛṣṇa, y en setenta 

estrofas logra exponer los postulados principales del sistema filosófico sāṃkhya 

considerado clásico. Una de las doctrinas que la Sāṃkhya-kārikā presenta es la teoría de 

la causalidad denominada satkārya. La filosofía clásica de la India contiene, de hecho, 

concepciones diferentes acerca de la manera en que opera la causalidad, y la doctrina 

defendida por Īśvarakṛṣṇa es una de entre estas teorías antagonistas. En el presente 

trabajo, examinamos la manera en que esta doctrina está articulada conceptualmente en 

la Sāṃkhya-kārikā y analizamos el vocabulario que el tratado utiliza para formular su 

concepción sobre el cambio y sobre las relaciones entre las causas y sus efectos. 

Discutimos, también, algunos aspectos de la interpretación que gran parte de los 

estudiosos han propuesto acerca de ella en la bibliografía. 

Palavras-chave: Satkāryavāda, Teoria de la causalidade, Sāṃkhya-kārikā 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gilson Schwartz (Livre-Docência, ECA-USP) 

schwartz@usp.br 

 

Krochmal e a Cabala Dialética 

 

Resumo: Nachman Krochmal (acrônimo Ranak, 1785-1840) nasceu, viveu e morreu no 

que hoje se conhece como Ucrânia (Brody, Tarnopol, na região da Galícia, então Polônia 

oriental) foi um filósofo judeu, autor de “Moreh nevukhe ha-zeman” (“Guia para os 

perplexos de nosso tempo”, 1851), marcada pela busca de uma convergência entre 

Maimônides, Hegel e Kant que é indissociável do processo de secularização assumido 

pela Haskalá ou Iluminismo judaico na Europa Oriental a partir de meados do século 19, 

processo e projeto aniquilado pelo anti-semitismo contra o qual se batia, culminando no 

Holocausto. Em vários aspectos precursor de perspectivas que se afirmariam na política 

e nas humanidades do final do século 19 e início do século 20, sobretudo entre os 

marxismos de inspiração teleológica ou messiânica de Taubes e Benjamin, Adorno e 

Warburg.Além de resgatar as linhas gerais de sua filosofia da história e repercussões nas 

diferentes vertentes que produziram o sionismo como contraponto definitivo ao anti-

semitismo, trata-se também de jogar luz sobre o silenciamento do Iluminismo íidiche-

judaico de influência no idealismo alemão por parte do cânone acadêmico assim como a 

redescoberta mais recente da presença do misticismo judaico como expressão e ao mesmo 

tempo reação à consolidação global da “era do capital”. 

Palavras-chave: Judaísmo, Orientalismo, Antissemitismo, Iidealismo, Iluminismo 
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Leandro Argon Barros (Especialista, Psicanálise infantil, CETEP – Campinas) 

leandroargon2603@gmail.com 

 

Fundamentos da educação integral concebida por Aurobindo Ghose 

 

Atualmente, não enfrentamos apenas uma crise específica na área da educação ou na 

política em geral, mas sim uma crise de consciência que se alastra para todas as dimensões 

da vida, trabalhos, relacionamentos, família, economia, etc. Para que uma verdadeira 

mudança ocorra, é necessário transformar em profundidade os processos perceptivos da 

consciência, de forma que enquanto cetro de ação no mundo, possa manifestar a sabedoria 

e a inteligência mais singular e verdadeira do ser. 

Mas para que isto ocorra num âmbito não apenas individual, mas também social, é 

necessário refletir profundamente sobre a concepção da educação, seus fins, meios e 

origem primária, assim como a relação que é estabelecida entre professor e educando na 

sala de aula. 

Um dos grandes erros na educação tradicional é valorizar apenas uma das faculdades da 

mente, o intelecto, e promover ênfase também apenas em algumas inteligências, como a 

inteligência linguística e lógico-matemática. Os alunos mais interessados e com mais 

facilidade em desenvolver estas inteligências são os alunos que mais se destacam no 

contexto escolar. 

A estrutura curricular, as avaliações e todo o processo educacional tradicional parece 

ainda estar longe de respeitar as inclinações interiores de cada indivíduo.  

Assim, é necessário recriar a estrutura interna da consciência enquanto pensamentos, 

sentimentos, emoções e percepções, transformar a base da consciência para que o 

processo de ensino-aprendizagem ocorra de forma diferenciada, visando respeitar as 

escolhas e inclinações de cada indivíduo. 

As práticas da educação integral são fundamentadas em três princípios filosóficos básicos 

que serão analisados comparativamente com o projeto Espectro de Howard Gardner 

desenvolvido em Havard, promovendo assim uma reflexão sobre a aplicabilidade da 

filosofia oriental no contexto escolar, e as consequências no processo educacional. 

Palavras-chave: Educação, Filosofia Indiana, Emancipação, Consciência 

 

 

 

mailto:leandroargon2603@gmail.com


Natasha Treuffar (Mestranda em filosofia UFRJ) 

tarikaatreuffar@gmail.com  

 

Nietzsche e a dança dionisíaca de Shiva Nataraja 

 

Resumo: O presente artigo objetiva ressaltar as convergências e consonâncias entre 

Shiva, um dos principais deuses do panteão hindu, que com Brahma e Vishnu formam a 

Trimurti, a divina trindade hinduísta, e a filosofia de Friedrich Nietzsche, filósofo alemao. 

Shiva é um dos deuses supremos do hinduísmo, conhecido como "o destruidor e 

transformador" da vida e da energia vital, tendo seu simbolismo associado à renovação a 

partir do ato de destruição. É também considerado o criador do Yoga, por seu dom de 

produzir mudanças, tanto físicas como psicoemocionais, em quem a pratica. Nietzsche, 

afirmou no seu livro, Assim Falou Zaratustra, só poder acreditar em um Deus que 

dançasse. E Shiva, com sua dança, no seu aspecto Nataraja, e todos os seus devenires que 

celebram dionisicamente a vida, assim como Nietzsche faz em sua obra filosófica, 

acolhem a destruição, como princípio fundamental da vida. Ponto de contato que esse 

artigo explora e demonstra. Portanto, é possível através de Shiva, dialogar com a filosofia 

de Nietzsche. O dionisíaco bailado de Nataraja, celebra a filosofia a partir do corpo 

nietzschiana, faz uníssono com o trágico e conversa com a filosofia a marteladas deste 

filósofo alemão. Shiva e Nietzsche se encontram na coreografia destruidora, 

transformadora e renovadora da vida, afirmada não só no novo que é gerado, mas também 

no velho que precisa ser destruído. No sim a vida plena, que é fluxo e devir. Vida e morte. 

Destruindo para recriar, transformar e se reafirmar. É sobre essa dionisíaca roda da vida, 

que destruída se reinaugura em si, num eterno retorno do sim que Shiva e Nietzsche 

enaltecem e exaltam, que esse artigo trata. 
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O Madhyamaka como pano de fundo do debate entre Naturalismo, Niilismo, 

Convencionalismo e Ficcionalismo 

 

Resumo: A proposta em questão procurará ver paralelos entre a tradição do Caminho do 

Meio (madhyamaka), iniciada por Nāgārjuna, e alguns dilemas encontrados em teorias 

morais contemporâneas. Embora não possa ser descrito como um naturalista, Nāgārjuna 

enfrenta objeções à sua filosofia de modo muito semelhante a alguns naturalistas, 

principalmente objeções que lhe atribuem conclusões niilistas. Nesse sentido, a proposta 

visa, a partir das reflexões de David Wong sobre o relativismo moral, verificar como a 

filosofia de Nāgārjuna poderia ser inserida no debate contemporâneo sobre o niilismo 

moral. Primeiramente haverá a exposição de um problema teórico relacionado ao 

pensamento de Nāgārjuna, a acusação que fora submetido de promover o niilismo moral. 

Posteriormente, propõe-se uma análise sobre como a tendência de se naturalizar a 

moralidade poderia levar esse esforço às consequências niilistas. Para isso serão 

utilizados os trabalhos de Cyril Hédoin que analisam a tentativa de Kenneth Binmore de 

naturalizar a teoria da Posição Inicial de John Rawls. Como Hédoin expõe uma 

problematização acerca da consequência niilista à concepção naturalista de Binmore (em 

moldes convencionalistas), verificou-se que a tentativa de Nāgārjuna de propor uma saída 

convencional para a objeção a que fora submetido, poderia não ser tão robusta igual ao 

filósofo acreditava. Tendo isso como pressuposto, procurou-se entender o que de fato 

seria estatuto do convencional na filosofia madhyamaka e suas possíveis respostas ao 

tema do niilismo moral. 
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O raciocinador do Hetucakra do Dignāga: noções de “classes” e de “argumento válido” 

– um exemplo de implementação e demonstração lógica e computacional do Hetucakra 

 

Resumo: Toda lógica informal é representável formal e rigorosamente com alguma 

ciência formal contemporânea. Dado o que sabemos e o que conseguimos fazer com 

linguagens formais, não existe algo com “um conteúdo filosófico e/ou lógico apofântico 

inexpressível em qualquer linguagem”. A capacidade de desenvolvimento de estruturas 

conceituais muito abstratas e complexas dessas linguagens não era vislumbrada como 

concretamente possível há alguns séculos por várias razões. De fato, é também por conta 

desses tipos de teoria formal que somos capazes de fazer ciência como fazemos hoje. Do 

ponto de vista estritamente técnico, não existia lógica formal na filosofia indiana. De toda 

forma, é possível visualizar uma espécie de “formalização visual” de princípios de 

inferências válidas e inválidas no Hetucakra de Dignāga. O Sautrantika-Yogacharin, 

discípulo de Vasubandhu, tinha em mente um esquema visual que utilizasse da figura de 

um círculo para ser capaz de explicar por quais razões “argumentos inválidos” são 

inválidos e por quais razões “argumentos válidos” são válidos. Esse círculo é formado 

por 9 posições: 4 posições explicam falácias geradas por excesso de generalidade, 2 

posições são falaciosas por causa de alguns tipos de paradoxos conceituais, 1 posição é 

falaciosa por excesso de restrição e 2 posições são perfeita e logicamente válidas. O 

filósofo explica, através desse esquema e da sua obra, quando e por quais razões devemos 

tomar um argumento como válido ou inválido a partir do que podemos chamar de uma 

“teoria não formal das classes”. Assim, nessa apresentação pretendo expor um projeto de 

software que concretamente efetuou, além de explicar como funciona o Hetucakra a partir 

da noção formal de “classes” utilizada em Java, a implementação e demonstração formal 

dos princípios de validação lógica argumentativa da lógica de Dignāga. Finalmente, para 

facilitar a compreensão, também foi feito um desenvolvimento de uma interface visual 

com Typescript. 
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Era Zhu Xi um ateu?: a metafísica neoconfucionista de li e qi conforme o mestre Zhu 

 

Resumo: A filosofia do neoconfuciano Zhu Xi (朱熹, 1130-1200) foi a ortodoxia no 

império chinês durante séculos e mestre Zhu é considerado por muitos como a segunda 

maior figura da escola confucionista. Sua filosofia de li (理, princípio, padrão) e qi (氣, 

energia/matéria) tem sido interpretada das formas mais variadas e contraditórias 

(materialismo determinista, filosofia do processo, hilemorfismo, entre outras 

classificações), com implicações quanto à interpretação do conceito de Tian (天, Céu) e 

Shangdi (上帝, Senhor no Alto) nos Clássicos Chineses. Isto é, diferentes interepretes 

viram em Zhu Xi ateísmo, panteísmo, henoteísmo etc. Em nossa apresentação 

resumiremos as diferentes opiniões de comentadores da obra de Zhu Xi quanto à sua 

metafísica, traduziremos e comentaremos trechos da obra do pensador chinês, sobretudo 

as Conversas classificadas do mestre Zhu (朱子語類), discutiremos conceitos de li e qi, 

o uso de categorias não chinesas na intepretação deste sistema filosófico, examinaremos 

a interpretação que Zhu Xi propôr no caso de trechos dos Clássicos Chineses que lidam 

com os conceitos Taiji (太極), Dao (道), Tian (天), Shangdi (上帝), os quais foram 

interpretados por certos estudiosos como alguma forma de ser supremo. Por fim 

comentaremos a questão do alegado ateísmo de Zhu Xi. 
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方法 O TAO e a vontade de potência em Nietzsche 

 

Resumo: O objetivo desta pesquisa é propor uma leitura do Tao Te Ching à luz do 

pensamento nietzschiano, de modo a evidenciar que os dualismos que estruturam o 

“caminho” terminam por constituir-se dogmaticamente, sendo suscetíveis a uma crítica 

proveniente do pensamento do devir, conforme Heráclito, presente na obra de Nietzsche 

desde os cursos da Basiléia. Cogito mostrar a dualidade examinada em Immanuel Kant 

entre os fenômenos e coisas em si. O que consiste nesta crítica? Qual é a nova posição 

filosófica para realizar essa crítica? Para entendermos o pensamento de Nietzsche 

presente nesta pesquisa, e poder esclarecer de maneira reflexiva a dualidade entre 

fenômenos maniqueístas que evolve conflitos dogmáticos e a coisa em si presente no livro 

Humano, demasiado humano. Para Nietzsche a suposições metafísicas ou anti-metafísica, 

tudo que as criou, é paixão, erro e auto-ilusão; foram os piores, e não os melhores métodos 

cognitivos em quem as edificaram. Quando esses métodos se revelaram nas culturas seja 

milenar oriental ou ocidental criando fundamentos de todas as religiões e doutrinas 

existentes, o filósofo entende que o mundo nada mais é, que vontade de potência e nada, 

além disso, não existi apenas uma “vontade de potência” - mas sim, varias; que apresenta 

como ‘um’ e ‘múltiplo’. 
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Por uma humanidade que suporte o universo: Levinas, leitor de Haim de Volozhin 

 

Resumo: Entre os séculos XVIII e XIX, a Lituânia foi palco de um reflorescimento dos 

estudos talmúdicos como reafirmação do judaísmo rabínico cuja autoridade encontrava-

se ameaçada pela ascensão do movimento místico denominado Hassidismo. Elijah, o 

Gaon de Vilna e seu discípulo, Haim de Volozhin, foram os principais expoentes dessa 

renovação. Educado desde a mais tenra infância nessa tradição, Emmanuel Levinas, 

filósofo de origem lituana radicado na França, nunca deixou de se sentir herdeiro de um 

judaísmo revitalizado por essas duas figuras, base espiritual do judaísmo praticado em 

Kaunas, sua cidade natal. Mais do que uma vaga lembrança de infância, o pensamento 

religioso desses talmudistas acompanhou Levinas durante sua carreira intelectual, sendo 

meditado e comentado em seus textos intitulados, pedagogicamente, de confessionais, em 

particular, no que diz respeito à obra Nefesh ha Hayyim (Alma da vida) de autoria do 

rabino de Volozhin. Tendo em mente essa referência indispensável a Levinas, propomos 

uma análise de sua leitura de Haim de Volozhin a partir de dois textos nos quais comenta 

diretamente a obra mencionada, a saber: In the image of God according to Rabbi Hayyim 

Volozhiner  e Prayer without demand. Nos textos utilizados como referência, Levinas 

comenta a obra de Volozhin expondo, em linhas gerais, o esquema de seu pensamento 

enquanto oferece uma interpretação original à luz de sua proposta ético-filosófica, 

evidenciando a herança judaica daquilo que chamou, filosoficamente, de subjetividade 

anarquicamente responsável pelo outro. 
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