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                                                         APRESENTAÇÃO 

  “Não almejar nem xs que passaram nem xs que virão. Importa ser de seu 

próprio tempo”. E profundamente embriagadxs pelo sentido das palavras de Karl 

Jaspers acima citadas que nós do PET-Filosofia UFBA, com satisfação, 

anunciamos a pródiga chegada do nosso Seminário de Graduação a sua edição 

de nº XII. Não nos passa, de forma alguma, despercebida, a cada vez mais 

gritante necessidade, em tempos de crise como os nossos, de que voltemos 

firmemente nossos olhares e esforços intelectuais, práticos, artísticos, etc, para 

os problemas que aqui e agora nos intimam e exigem uma resposta. 

Compreender o passado e planejar o futuro são funções inerentes unicamente 

ao presente.

  É verdade que a pesquisa filosófica tende a ser um exercício extremadamente 

solitário e dispendioso se quer ser profícuo. Mas essa é apenas uma das etapas 

do processo, a qual, sem a companhia da que se segue, morre definitivamente 

na praia. Afinal de contas, é unicamente no espaço público, do compartilhar e 

polir das arestas de nossas ideias e teses sobre o mundo, que podem brotar 

soluções suficientemente políticas e plurais como para servirem de esteio para 

uma transformação real. Já não queremos um Rei-Filósofo, ou “políticos 

profissionais”; ansiamos, pelo contrário, por mais cidadãos filosofantes, por mais 

artistas, enfermeirxs, advogadxs, professorxs, engenheirxs, garis, etc, dispostxs 

a exercitar-se na arte individual e coletiva do pensar (pensar, argumentar, 

debater, propor, criticar, autocriticar, repensar). Não dependerá sobretudo disso 

uma democracia que não seja para poucxs?



  Imbuídxs, portanto, de um tal espírito, é que tratamos de armar aqui uma vez 

mais, com este seminário, fruto já maduro de uma parceria entre o Centro 

Acadêmico (CAFIL) e o Programa de Educação Tutorial (PET), um dos muitos 

possíveis palcos para xs atorxs dessa interminável, pois sempre renovada, 

atividade de pensar. E o sucesso de uma tal realização, depende não apenas da 

performance daquelxs que se propõem a apresentar trabalhos (de sua clareza e 

preocupação expositiva), mas também fortemente das contribuições daquelxs 

que xs veem e ouvem (suas dúvidas, críticas, comentários, colocações). Afinal, 

argumentar e dar razões, justificar-se perante a comunidade de iguais, é o que 

nos permite dissecar nossa razão privada, expondo-lhe as entranhas  públicas. 

Exortamos assim, todxs a comparecerem e contribuírem conosco na realização 

de mais um Seminário de Graduação em Filosofia!

Salvador, Novembro de 2017.

PROGRAMAÇÃO

·1 Dia 1: Terça-feira (07/11/2017)

(AUDITÓRIO DE VIDEOCONFERÊNCIA/PRS):

11H – 13H: Abertura: “A atualidade da Filosofia: Perspectivas brasileiras” – Prof. Dr. 
Leonardo Jorge da Hora Pereira (Departamento de Filosofia – UFBA)

Almoço

(LOCAL DESCONHECIDO)

14:30 – 14:50: Magno Ferreira De Jesus – “A correlação entre ecologia, physis e 
homem-natureza”

14:50 – 15:10: Jéssica Maria Pereira Cordeiro – “O lugar das emoções na persuasão 
segundo a Retórica de Aristóteles.”

15:10 – 15:30: Alexsandro Lima Miranda – “Educação em Arthur Shopenhauer.”

15:30 – 15:50: Bruno Rodrigues de Jesus – “Epistemologia descolonial: 

afroperspectivismo para a educação multireferencial no ensino de Filosofia.”

15:50 – 16:10: Darlon Santos da Silva - “Bioética em Hans Jonas e Pedro Almodóvar”



16:10 – 17:00 Debates e discussões

·1

·2 Dia 2: Quarta-feira (08/11/2017)

(SALA DE VÍDEO – BIBLIOTECA ISAÍAS ALVES, CAMPUS SÃO LÁZARO):

14:00 – 14:20: Bruno Silva dos Santos – “Ascetismo e ressentimento: Moral nobre e 

moral escrava na Genealogia da moral (1887), de Friedrich Nietzsche.”
14:20 – 14:40: Gláucia Silva do Nascimento – “Nietzsche e as implicações entre 
conhecimento e verdade sob o prisma da linguagem.”

14:40 – 15:00: Paulo Sérgio Oliveira Santana – “A espacialização do tempo segundo 

Bergson.”
15:00 – 15:30: Debates e discussões 

15:30 – 15:40: Coffee break 

15:40 – 16:00: José Jorge dos Santos – “O amor em Kierkegaard.”

16:00 – 16:20: André Figueiredo Brandão – “A análise da totalidade na concepção 
materialista da história: contra a interpretação economicista vulgar.”

16:20 – 17:00 Debates e discussões

·1

·2 Dia 3: Quinta-feira (09/11/2017)

(AUDITÓRIO DE VIDEOCONFERÊNCIA/PRS):

14:00 – 14:20: Leonardo Rodrigues Almeida – “Foucault e a não essencialidade do 

poder.”

14:20 – 14:40: Lúcia Luz Spínola – “Eu quero falar sobre o que investiga Foucault.”

14:40 – 15:00: Emerson Farias – “Foucault e Merleau-Ponty: contrapontos sobre anti-
representacionismo na pintura moderna.”

15:00 – 15:30: Debates e discussões 

15:30 – 15:40: Coffee break

15:40 – 16:00: Marcus Gabriel Miranda Santos – “A ação humana sob a ótica de 

Hannah Arendt.”                  

16:00 – 16:20: Lucas Silva Santos – “A linguagem como máscara branca em Frantz 

Fanon.”

16:20 – 16:40: Bethânia Alves Pereira de Souza – “Filosofia e gênero: A linguagem 
enquanto ferramenta política.”



16:40 – 17:00: Debates e discussões 



RESUMOS

Magno Ferreira De Jesus (UFBA): A CORRELAÇÃO ENTRE ECOLOGIA, 
PHYSIS E HOMEM-NATUREZA

Resumo: O propósito do texto consiste em analisar a relação homem-natureza, 



levando em consideração a concepção grega antiga dessa dimensão, não 

deixando de lado o pensamento ecológico que nos cerca. Com isso, forjaremos 

uma estrutura de análise que conduza a discussão vigente desde o período 

grego antigo até os dias atuais.  Para a construção de tal estrutura, 

percorreremos conceitos importantes para os gregos antigos, tais como “Logos” 

e “Physis”, assim como outros que farão parte de tal edifício. É importante 

salientar que o proposito do texto consiste na relação homem-natureza e de que 

modo essa relação converge para o pensamento ecológico, não se tratando de 

uma ciência biológica e sim da relação do ser humano e a natureza, valendo-se 

da precisão que adquirimos com a ciência ecológica, isto é, ecologia.

Jéssica Maria Pereira Cordeiro (UFBA): O LUGAR DAS EMOÇÕES NA 

PERSUASÃO SEGUNDO A RETÓRICA DE ARISTÓTELES

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo geral investigar o lugar das 

emoções ou paixões (pathos) no processo de persuasão na Retórica, de 

Aristóteles. Examinando o modo como Aristóteles define cada uma das emoções 

descritas nos capítulos de 1 a 11 do Livro II da Retórica; Estabelecendo relações 

entre os modos de conceituar as distintas emoções, com a finalidade de 

descrever suas funções na obtenção da persuasão retórica; Elucidando a 

emoção (pathos) como uma das três provas retóricas apresentadas na teoria 

aristotélica da persuasão, ao lado do caráter (ethos) e do discurso (logos).

Alexsandro Lima Miranda (UFBA) : EDUCAÇÃO EM ARTHUR 

SHOPENHAUER

Resumo: O trabalho tem como objetivo abordar o tema da educação em 

Schopenhauer. Trataremos das noções de educação natural e artificial do 

filósofo. Schopenhauer caracteriza a primeira como autônoma e direta, baseia-

se nas experiências diretas do educando, sem levar em conta a capacidade 

abstrativa de pensamento racional. A segunda refere-se a uma forma de 



conhecimento realizado por intervenção, onde o indivíduo é instigado a 

memorização de conceitos já prontos e acabados. Vamos apontar para as 

considerações que o filósofo realiza sobre estes tipos de educação e como as 

mesmas podem interagir e assim tecer um caminho que responda a pergunta 

que se propõe este trabalho: segundo Arthur Schopenhauer, qual é o método 

mais adequado pelo qual o ser humano pode ser educado e as implicações 

desta para a vida do homem. Alexsandro Lima Miranda (UFBA): (sem título)

Resumo: O trabalho tem como objetivo abordar o tema da educação em 

Schopenhauer. Trataremos das noções de educação natural e artificial do 

filósofo. Schopenhauer caracteriza a primeira como autônoma e direta, baseia-

se nas experiências diretas do educando, sem levar em conta a capacidade 

abstrativa de pensamento racional. A segunda refere-se a uma forma de 

conhecimento realizado por intervenção, onde o indivíduo é instigado a 

memorização de conceitos já prontos e acabados. Vamos apontar para as 

considerações que o filósofo realiza sobre estes tipos de educação e como as 

mesmas podem interagir e assim tecer um caminho que responda a pergunta 

que se propõe este trabalho: segundo Arthur Schopenhauer, qual é o método 

mais adequado pelo qual o ser humano pode ser educado e as implicações 

desta para a vida do homem.

Bruno Rodrigues de Jesus (UFBA): EPISTEMOLOGIA DESCOLONIAL: 

AFROPERSPECTIVISMO PARA A EDUCAÇÃO

MULTIREFERENCIAL NO ENSINO DE FILOSOFIA.

Resumo: Este resumo visa tornar conhecido o planejamento pedagógico das 

aulas de Filosofia para o ano de 2017 no Colégio Senhor do Bomfim, Salvador – 

Ba, inserido nele as propostas de ações pedagógicas dos bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Para além do conteúdo trazido 

no livro “Filosofando: Introdução à Filosofia” de Maria Lúcia de Arruda Aranha e 

Maria Helena Pires Martins, o livro didático adotado pelo colégio que traz os 

principais conceitos e termos filosóficos ocidentais, os alunos entrarão em 



contato com a Filosofia Africana, a fim de dialogarem com as outras Filosofias 

que constituem o pensamento do sujeito brasileiro, miscigenado, mas que não 

encontram na epistemologia meios de se identificar com referências outras que 

não as euronorteamericanas. A “Filosofia Ubuntu, ética filosófica Africana de 

humanidade e sociabilidade”” é o ponto de partida desta investigação. Todo o 

conhecimento desenvolvido em diálogo com as/os estudantes tem sido utilizado 

como ferramenta de fortalecimento da identidade dos alunos quanto a questões 

de raça, gênero, sexualidade e identidade propondo discussões pautadas em 

aspectos políticos e sociais. Enxergando o cotidiano dos estudantes como um 

instrumento prático da percepção das realidades endógenas e exógenas da 

sociedade e de autopercepção crítica e social, propõe-se a discutir criticamente 

o genocídio da população negra, representatividade, o encontro com o conceito 

de empoderamento para a juventude por meio da estética, epistemologia de 

sujeitos e sujeitas e ações sociais em suas comunidades. Este projeto considera 

a fomentação do sujeito crítico através da sua identificação enquanto sujeito de 

um país diverso e multiintertranscultural utilizando o ensino de Filosofia como 

um instrumento prático para a consciência e enfrentamento dos paradigmas 

sociais presentes na sociedade brasileira.

Bruno Silva dos Santos (UFBA): ASCETISMO E RESSENTIMENTO: MORAL 

NOBRE E MORAL ESCRAVA NA GENEALOGIA DA MORAL (1887) DE 

NIETZSCHE.

Resumo: A proposta nietzschiana de transvaloração dos valores visa, 

primeiramente, questionar o próprio valor dos valores estabelecidos. A própria 

valoração dos valores tidos como universais, ideais e imprescindíveis é colocada 

em suspeita e investigação. Para tal empreitada, Nietzsche utiliza do método 

genealógico e através dele busca construir uma crítica desses valores 

investigando sob quais condições eles foram criados. Dentro deste contexto, a 

comunicação visará o exame das noções de moral nobre e moral escrava - 

noções estas fundamentais para a crítica - com especial interesse na figura do 



asceta, e nas razões que o filósofo apresenta para apontar essa figura como o 

ápice da moral escrava, uma moral do ressentimento. 

Gláucia Silva do Nascimento (UFBA): NIETZSCHE E AS IMPLICAÇÕES 

ENTRE CONHECIMENTO E VERDADE SOB O PRISMA DA LINGUAGEM.

Resumo: Delinear as implicações entre verdade e conhecimento, mediante a 

problematização da linguagem em Nietzsche é o objeto desta pesquisa. 

Tomamos por base o ensaio póstumo Verdade Mentira no sentido extramoral 

(1873). A linguagem, produção antropomórfica, essencialmente metafórica é 

uma engenhosa dissimulação que o intelecto cria para si, e imprime sua marca 

às coisas que existem. Nietzsche remeterá sua crítica, nesse ensaio à sua 

tessitura e consequente junção indevida entre conhecimento e verdade. 

Realizamos um diálogo entre filósofos da tradição que se ativeram à teoria do 

conhecimento e sob algum enfoque correlacionaram-se com a linguagem. No 

aspecto de inadequação entre nomes e coisas, por meio de uma ligação 

essencial, usamos o Crátilo de Platão. Com Kant, dialogamos com seus 

constructos de coisa-em-si e fenômeno, e como Nietzsche invalida a coisa-em-

si, pois tudo que existe está em relação com, e não em si. E com Hume, 

destacamos os pontos frágeis que as teorias do conhecimento apresentavam, 

descrevemos suas críticas em torno da racionalidade do conhecimento e as 

incoerências da causalidade. Concluímos com Foucault, que no período 

contemporâneo atualizará as críticas nietzschianas em torno das concepções de 

linguagem, verdade e conhecimento.

Paulo Sérgio Oliveira Santana (UFBA): A ESPACIALIZAÇÃO DO TEMPO 

SEGUNDO BERGSON

Resumo: A presente pesquisa teve por objetivo, apresentar e discutir aspectos 

que envolvem a crítica de Henri Bergson à concepção comum de temporalidade, 

desenvolvida e ampliada pela psicologia positivista de sua época; como 



também, a elaboração feita pela tradição filosófica. Tal ponto de vista sobre o 

tempo científico é interpretado pelo filósofo francês como esquemático e 

calculante: uma sequência de instantes que se quantificam em blocos 

homogêneos justapostos, isto é, não apresentam continuidade solidária entre si 

— bem diferente do tempo experenciado por uma consciência: heterogeneidade 

qualitativa, duração pura. Por este motivo, Bergson o tem como espacialidado. O 

tempo real não se reduz a uma linha esquemática, separando os períodos em 

passado, presente e futuro, ele é ininterrupto e inteiriço. Sua peculiaridade está 

em ser um processo contínuo do passado roendo e dilatando o futuro, fazendo-o 

crescer à medida que avança. O ponto fulcral da discussão pretendeu apontar a 

partir da sua primeira obra, Ensaios Sobre Os Dados Imediatos Da Consciência, 

o processo de hibridização dos estados psicológicos; consequência da 

introdução da fixidez da medida ao domínio da consciência.

José Jorge dos Santos (UFBA): O AMOR EM KIERKEGAARD

Resumo: O objetivo de estudo deste trabalho é o Amor em kierkegaard a partir 

da obra: “As obras do Amor” distribuídos em duas séries. Os discursos da 

primeira analisam o mandamento do amor ao próximo, enquanto os da segunda 

caracterizam este amor tendo como pano de fundo o chamado hino da caridade 

da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Na primeira série dos discursos, 

pretende-se demonstrar que paradoxalmente, o amor, ao converter-se em um 

mandamento a partir do imperativo do “tu deves amar”. Enquanto na segunda, o 

Amor é abnegação radical da subjetividade. No interior da reflexão existencial, 

Kierkegaard desafia a razão a superar a estratificação conceitual para apreender 

o Amor em movimento. Está obra é muito relevante, pois discute o amor como 

fundamento e forma da segunda ética. Nesse sentido, o pensamento de 

Kierkegaard é muito relevante ao efetuar uma análise existencial do amor.  Esta 

pesquisa está dividida em três partes: na primeira apresenta uma clara oposição 

ao pensamento hegeliano, a partir do conceito de alteridade, em que o outro, do 



ponto de vista especulativo, é o ser puro alienado de si mesmo, enquanto no 

pensamento do dinamarquês o outro é o próximo, o primeiro tu, isto é, o eu não 

mais para si mesmo o primeiro e sim o tu, portanto o amor é o elemento mais 

concreto entre o eu e o tu; a segunda trás a reflexão sobre as distinções do 

amor nos estádios da existência e em que consistirá o verdadeiro amor, uma vez 

que muito distante do verdadeiro amor é o amor cantado pelos poetas segundo 

o dinamarquês “a arte não está em dizê-lo, mas em fazê-lo”; e a terceira, 

escolha e amor e sua relação. Aqui o amor parte da premissa de que Deus é 

amor. Só pode amar com o amor genuíno aquele que ama a Deus. Portanto, 

Cristo constitui o modelo do homem, aquele que sintetiza plenamente os pontos 

em que os homens estão existencialmente submetidos (finito e infinito, tempo e 

eternidade, etc.). Kierkegaard apresenta o amor crístico, especialmente no livro 

As obras do amor. E, para nós, essa proposta, que está em estreita relação com 

o amor ágape, oferece a possibilidade de ampliar a discussão do amor 

compreendendo-o agora como uma relação ética e dentro da perspectiva da 

alteridade e da responsabilidade.

André Figueiredo Brandão (UFBA): A ANÁLISE DA TOTALIDADE NA 

CONCEPÇÃO MATERIALISTA DA HISTÓRIA: CONTRA A INTERPRETAÇÃO 

ECONOMICISTA VULGAR.

Resumo: A exposição em questão tem como objetivo se contrapor à 

interpretação corrente nos manuais de filosofia de que a concepção materialista 

da história seria uma linha filosófica dotada de uma espécie de reducionismo 

econômico. Tal reducionismo supostamente se manifestaria no raciocínio que 

advoga a mecânica determinação da ‘’infraestrutura econômica’’ sobre as 

‘’superestruturas políticas e ideológicas’’. Em sentido contrário, é entendido que 

a centralidade ontológica que Marx e Engels atribuem às condições e atividades 

concretas de exteriorização da vida humana não constitui um deslize 

economicista, justamente porque a perspectiva marxista apreende estes 



elementos em sua totalidade, buscando captar as múltiplas determinações de 

seu objeto de estudo. Assim, o processo histórico se apresenta em meio aos 

atritos de diversos fatores – ideológicos, sociais, políticos – em que, embora de 

fato desempenhem um papel fundamental, os componentes econômicos só 

podem ser entendidos enquanto determinantes determinados.

Leonardo Rodrigues Almeida (UFBA): FOUCAULT E A NÃO 

ESSENCIALIDADE DO PODER.

Resumo: Essencial. Universal. Necessário. Estas são noções rejeitadas por 

Foucault em suas análises. Ele ocupa-se da prática em um dado momento 

histórico, atentando-se para não aplicar conceitos pré-definidos como ocorre no 

posicionamento ideológico. Foucault passou a problematizar o poder de modo 

central a partir de 1970 no Collège de France e a ausência de instrumentos 

conceituais para pensá-lo fomentou sua investigação para uma história dos 

mecanismos de poder em relação com a produção de saber. Ele diverge do viés 

marxista por adentrar na capilaridade do poder, até então desconhecida, e não 

submetê-lo à esfera econômica de modo totalizante. Com isso, ele investiga 

tanto o poder soberano e a punição através da tríade poder, verdade e direito 

como também um novo tipo de poder instituído no século XVIII: o poder 

disciplinar e a vigilância. Rejeitando a ideologia, a dialética hegeliana e a 

semiologia platônica, Foucault utiliza-se das relações de poder como referencial 

para estudar a história. Cabe, pois, entender como elas funcionam, pois para 

Foucault o poder não é uma coisa, mas sim um exercício.

Lúcia Luz Spínola (UFBA): EU QUERO FALAR SOBRE O QUE INVESTIGA 

FOUCAULT

Resumo: O objeto de estudo de Foucault é a relação entre a verdade (ou o 

saber, ou o conhecimento) e o poder, na constituição do sujeito dominado. 



Segundo ele a verdade é utilizada pelo poder para dominar o sujeito. O objetivo 

deste texto é, em caráter introdutório, aclarar os membros dessa equação na 

visão de Foucault, qual sejam, a verdade, o poder e subjetividade.  Ele esclarece 

no texto O Sujeito e o Poder de 1982, que a formação do sujeito humano está 

associada a relações de produção, relações de sentido e a relações de poder; 

aos dois primeiros tipos, já se encarregaram a história e teoria econômica, assim 

como a linguística e a semiótica; a sua proposta, então, é analisar a contribuição 

das relações de poder. Para ele somos, mesmo que involuntariamente, 

moldados por relações de poder; neste sentido, será que a nossa liberdade é 

uma ilusão? Não há como escapar desse jogo de subjugação? Não é o que 

pensa Foucault. Afirma “só se exerce o poder sobre os sujeitos livres”. Ou seja, 

é condição para a existência do poder a possibilidade de insubmissão, de 

escape; não haveria relações de poder sem liberdade e vice-versa. Estaremos 

envolvidos nesta luta sem fim entre opressão e resistência.

E m e r s o n F a r i a s ( U F B A ) : F O U C A U LT E M E R L E A U - P O N T Y: 

CONTRAPONTOS SOBRE ANTI-REPRESENTACIONISMO NA PINTURA 

MODERNA.

Resumo: A meta desta pesquisa é comparar as concepções de anti-

representacionismo pensadas por Foucault e por Merleau-Ponty em diálogo com 

a pintura moderna. A partir das declarações de Magritte e do diálogo 

desenvolvido entre ele e Michel Foucault, identificamos, para além das 

coincidências, os aspectos em que divergem no que diz respeito a pintura: no 

verso da reprodução d´A traição das imagens que enviou ao filósofo, Magritte 

escrevera que pintar é afirmar o desenho de um modo distinto daquele pensado 

pela representação e, no prefácio da exposição de Dallas, diz que 

exclusivamente a pintura é que merece ser chamada “arte da semelhança”; já 

Foucault, na quinta parte de Isto não é um cachimbo, “Os sete selos da 

afirmação”, enuncia que a pintura de Magritte excluiu a semelhança do quadro e, 



na sexta parte, destaca que “Pintar não é afirmar”. Portanto, considerando essas 

diferenças, buscamos compreender também a concepção de pintura defendida 

por Merleau-Ponty n’O olho e o espírito e, além disso, o que é mais importante, 

confrontar as considerações sobre a pintura moderna defendidas por Merleau-

Ponty e por Foucault. Concluímos que há pressupostos ontológicos no projeto 

pictórico de Magritte, por isso, sua concepção de pintura se aproxima mais da 

ontologia selvagem pensada por Merleau-Ponty e que, ao contrário de ambos, o 

caráter não representacional da pintura moderna, para Foucault, suspende 

quaisquer afirmações de identidade; para ele, pintar é fazer circular “uma rede 

aberta de similitudes”, se trata de negar que a imagem remeta a outra coisa que 

não seja a própria imagem.

Marcus Gabriel Miranda Santos (UFBA): A AÇÃO HUMANA SOB A ÓTICA 

DE HANNAH ARENDT.                  

Resumo: O trabalho consiste na apresentação em três etapas do conceito de 

ação como aparece na obra de Hannah Arendt. Em primeiro lugar trata-se de 

mostrar como a proposta da autora se relaciona com o panorama mais amplo da 

condição humana e da concepção ontológica por trás do método 

fenomenológico ao qual adere. Em seguida buscaremos definir mais 

propriamente a ação enquanto uma das atividades humanas fundamentais no 

âmbito da vida ativa, resposta direta à condição humana da pluralidade (essa 

“paradoxal pluralidade de seres únicos”), suas vicissitudes e remédios internos. 

E, por fim, de um deslocamento em busca da gênese, ainda em meio ao mundo 

grego clássico, de nossa tradicional negligência para com a dimensão da 

pluralidade e a atividade da ação, o fato de que a teoria política nasce, não para 

compreender, mas com um claro propósito de controlar e substituir a ação por 

um modelo mais seguro e previsível de governo e relações humanas.

 

Lucas Silva Santos (UFBA): A LINGUAGEM COMO MÁSCARA BRANCA EM 



FRANTZ FANON.

Resumo: O presente trabalho busca analisar as reações do preto diante da 

cultura branca, visando compreender o poder que Frantz Fanon atribui à 

linguagem na sua obra, Pele negra máscaras brancas, no primeiro capítulo 

intitulado O negro e a linguagem. A colonização, evento que promoveu muitas 

desgraças nas terras onde atracaram seus navios, causou em muitos pretos um 

complexo de inferioridade através da violência, violência entendida aqui no seu 

sentido material e psíquico, sendo o segundo viés, o âmbito subjetivo, que será 

o objeto de estudo do Psiquiatra e filósofo antilhano. Fanon atribui a linguagem 

grande importância no processo de mistificação dos pretos pelos colonizadores, 

e investiga as práticas que causam essa mudança na personalidade, com o 

propósito de entendê-las e superá-las em vistas de deixar o preto livre. 

Bethânia Alves Pereira de Souza (UFBA): FILOSOFIA E GÊNERO: A 

LINGUAGEM ENQUANTO FERRAMENTA POLÍTICA.

Resumo: O trabalho busca, com base na análise reflexiva do pensamento da 

feminista Monique Wittig, responsável pela criação da categoria lesbiana, 

reconhecida também como percussora do feminismo lesbiano, mostrar a 

linguagem a partir da perspectiva política. Desta maneira, a pensadora revela 

como a partir do discurso heteronormativo, sustentado na binaridade homem e 

mulher, qualquer pessoa que esteja fora desse quadro normatizado se encontra 

invisibilizado. Wittig discorre como a categoria homem\mulher são construções 

sociais, com papéis sociais designados tendo como fundamento a diferença 

sexual.  Por fim, o trabalho mostrará como a partir deste pensamento a Wittig 

chega a categoria das lesbianas, sendo essa também no seu pensamento uma 

forma de resistência e superação do discurso normativo (binário). Pois, para a 

ela a categórica lésbica é um posicionamento político, considerando a sim 

mesma como lésbica radical. O trabalho, porém, não se restringe apenas a este 

pensamento, mas traz outra pensadora para embasar a análise, como Audre 



Lord, trazendo uma reflexão interseccional a cerca da categoria lésbica, e como 

essa invisibilidade pode ser transformada em linguagem e ação. 


